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Döntött a Képviselő - testület
A július 29-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Képviselő-testülete 
az alábbi döntéseket hozta rendkívüli 
ülésén:

Kettő pályázat esetében is Támoga-
tó Okirat kapcsán kellett dönteni. 

Az egyik pályázat a Városi stran-
don állagvédő térburkolat létesítése 

tárgyában, a másik a Fácánosban lé-
tesítendő játszótérrel kapcsolatban 
benyújtott támogatási kérelem pozitív 
elbírálásáról szólt.

A beruházásokat közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően lehet-
séges megvalósítani, amelyhez szük-
séges volt az önkormányzat 2019. évi 
Közbeszerzési Tervének módosítása.

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-

Tisztelt Ügyfeleink!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fonyódi Polgármesteri Hivatalban
a 2019. augusztus 21-23. közötti időszakban igazgatási szünet miatt

az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.
Az általános ügyfélfogadási rend szerint az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:

2019. augusztus 16. (péntek) 8-12 óráig,
az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2019. augusztus 26. (hétfő) 8-12 óráig.

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

         Megértésüket köszönjük!

              dr. Keszericze Bernadett
                   jegyző

selő-testülete az önkormányzat 2019. 
évi közbeszerzési tervét az előterjesz-
tés tartalma szerint módosította.

A Képviselő-testület az önkormány-
zat 2019. évi költségvetésében a fej-
lesztési tartalék terhére biztosítja az 
önkormányzat tulajdonát képező Fo-

nyód Ady E. u. 39. sz. alatti iroda épü-
let (volt Okmányiroda) önkormányzati 
ingatlanrészre eső, a Rianás Lakásszö-
vetkezet (8640 Fonyód Ady E. u. 39.) 
megbízásában végzendő épület felújí-
tás kiadását, amennyiben a Rianás La-
kásszövetkezet az épület felújításához 
szükséges hitel felvételét dokumentu-
mokkal igazolja.

Hidvégi József polgármester a Vi-

torlás utcában lévő kerékpárút mellet-
ti sövény karbantartásáról folytatott 
egyeztetéseket a MÁV Zrt. területi 
igazgatójával. A szóbeli hozzájárulást 
az írásban megküldött együttműködé-
si megállapodás követte. Az együtt-
működési megállapodással az önkor-
mányzat feladatába került a sövény 
gondozása, amelyet a Fonyódi Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési N. 
Kft-n keresztül látnak el a továbbiak-
ban.

A testület „Fonyód, Bartók B. utcá-
ban lévő Panoráma sétány felújításá-
nak tervezése, új Panoráma kilátó épít-
mény tervezése” tárgyú ajánlatkérés 
nyertesének az Arker Stúdió Építészeti 
és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt jelöl-
te ki.  

A tervezési munkálatok elvégzésére 
a pénzügyi fedezet a GINOP-os, támo-
gatásra beadott „Balaton madártávlat-
ból” Kilátók és kilátópontok hálózatba 
kapcsolása tárgyú pályázatból kerül 
finanszírozásra.

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
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Bemutatjuk: dr. Keszericze Bernadett 
Június elsejétől dr. Keszericze Ber-

nadett Fonyód város új jegyzője. Jogi 
diplomáját 2004-ben szerezte a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán és 2005 decembere óta a 
közigazgatásban dolgozik. 2007-ben 
közigazgatási szakvizsgát tett, 2007 
és 2009 között az ELTE Jogi Tovább-
képző Intézetének társasági szak-
jogász képzésén vett részt. 2007 és 
2010 között a Ráckevei Polgármesteri 
Hivatal jegyzői kabinetvezetője volt, 
2010 és 2019 között a Szigetszentmik-
lósi Polgármesteri Hivatal aljegyzője-
ként dolgozott. Két gyermeke van, egy 
5 és egy 7 éves kislány.

- 2019 júniusa óta Fonyód város 
jegyzője. Hogyan került kapcsolatba a 
Polgármesteri Hivatallal?

- Nem hiszek a véletlenekben, ezért 
úgy fogalmaznék, hogy az élet megfe-
lelő pillanatban elém sodorta a lehető-
séget, amit megragadtam.

- Miben más az itteni feladata a ko-
rábbihoz képest? 

- Az előző munkahelyem egy Buda-
pesti agglomerációs területen fekvő, 
közel 40 ezer fős, szintén járásközponti 
település, mintegy 100 fős hivatalában 

dolgoztam. A jegyzői hatáskörbe tarto-
zó feladatok ellátásának támogatása 
körében az én feladataim közé tarto-
zott többek között a hatósági munka 
ellenőrzése, koordinálása a vezetőkön 
keresztül, valamint a köznevelési, kul-
turális, sport -és civil kapcsolatokkal 
kapcsolatos feladatok közvetlen koor-
dinálása és e területekhez kapcsolódó-
an a képviselő-testületi előterjesztések 
törvényességi ellenjegyzése. A Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal is ellát járásköz-
ponti feladatokat, azonban a település 
mérete, jellege, Balaton parti fekvése 
miatt más típusú feladatok kerülnek 
előtérbe a napi munka során.

- Az eddig eltelt időszak tapasztala-
tai alapján milyennek ítéli meg hivata-
lunk működését? 

- Az eltelt rövid idő tapasztalatai 
alapján úgy gondolom, hogy egy jól 
működő, megfelelő szakmai kompe-
tenciákkal rendelkező kollégákból álló 
hivatalhoz csatlakoztam.

- Mitől hatékony egy hivatal műkö-
dése? Mit tart a legfontosabb céljá-
nak, vagy kihívásnak jelenlegi munká-
ja során?

- Jól kialakított szervezeti struktúrá-

ban, szakmailag felkészült, megfelelő 
kompetenciákkal rendelkező munka-
társakkal együttműködve lehet vélemé-
nyem szerint biztosítani a hatékony, 
ügyfélközpontú működést. 

Fontosnak tartom, hogy a város la-
kói és az ide látogató vendégek biza-
lommal forduljanak a hivatalhoz, an-
nak munkatársaihoz ügyeik elintézése, 
problémáik megoldása érdekében. 

A hivatal jogszabályok előírásai 
szerinti működésének mindenkori biz-
tosítása és egyúttal az önkormányzat 
törvényes működésének fenntartása a 
legfontosabb feladatom. 

	 	 											szerkesztőség

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

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!
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Elkészült a Walko kilátó alapja

Ingyenes Wi - Fi a város több pontján

Épül az utolsó felújítandó buszmegálló
A Bartók Béla utca, Harmatos utca 

torkolatánál láthatóan zajlanak a fel-
újítási munkálatok, melyeknek célja, 
hogy az elmúlt három évben tapasz-
talt módon az utolsó olyan buszváró 
is megújuljon, amelyre eddig még 
nem került sor. Ez azért is fontos az 

A Walko kilátó statikai terveit két-
szer is áttervezték, hiszen fontos volt, 
hogy egy hosszú távon biztos alapot 
képezzenek. A nyár elején elkészített 
cölöpözés után a helyi terepviszo-
nyokhoz igazodva kellett elvégezni a 
további munkálatokat. 

Július végére készült el a Walko ki-
látó alapjául szolgáló betonszerkezet, 
amelyre a kőfaragó mester a kilátó 
régi, felújított és új kőelemeit rá tudja 
építeni. 

„A következő 100 évre biztonságot 
ad ez az alap, hogy a Walko kilátó meg-
maradjon. Az elemek közül több újat is 

kellett készíteni a kőfaragó mesternek 
ahhoz, hogy ki tudjuk pótolni azokat, 
amelyek már nem kerülhettek vissza.” 
- fogalmazott Hidvégi József, Fonyód 
polgármestere.

A polgármester elmondta azt is, 
hogy közvetlenül a kilátó területe mel-
lett, a Kripta villánál látható munká-
latok pedig egy parkoló kialakítását 
célozzák. Ez különösen a nyári idő-
szakra vonatkozóan lesz előnyös, hi-
szen nem csupán az út szélén, hanem 
kialakított, aszfaltozott parkolóban 
tudnak megállni az autóval érkezők 
ezen a területen. Ezt a kivitelezést a 
Kripta villa meglévő és a kilátó vár-
ható népszerűsége indokolja, forga-
lomtechnikai szempontból pedig a 
biztonságot szolgálja. 

	 	 									szerkesztőség

A szabadstrand fejlesztés része 
hét darab ingyenes Wi - Fi pont ki-
alakítása, amellyel ezeknek a stran-
doknak a szolgáltatási színvonala 
tovább emelkedik. Jellemzően olyan 
helyeken tudták ezeket kialakítani, 
ahol adott volt az áramforrás, így a 
felújított mosdó épületek környékén 
biztosan internetezhetünk közvetle-
nül a Balaton partján.

Az Árpád parton és a Bélatelepi 
strandon a két vizesblokknál, illetve a 
Báthori, a Huszka és a Városi strand 
vizesblokkjánál kereshetik ezeket az 
internet forrásokat. 

önkormányzatnak, mert ezt a megál-
lót leginkább az általános iskolás di-
ákok használják, mellettük természe-
tesen a környéken dolgozó felnőttek 
is. A felújítást indokolta, hogy a gyer-
mekek is korszerű, kulturált környe-
zetben várakozhassanak utazás előtt.

„Az idei évre terve-
zett felújítások közül 
ez az utolsó, azért 
nyárra terveztük a 
munkát, mert ilyenkor 
a diákok nem hasz-
nálják ezt a megállót. 
Ebben az évben ezzel 
már négy buszmegálló 
felújítása megtörté-
nik, így az összes ed-
dig meglévő buszváró 

megújul. A következő években pedig új 
buszmegállók építését is tervezzük.” - 
mondta Hidvégi József polgármester.

A megállóhoz vezető járda felújítá-
sát is el kell végezni, hiszen az álla-
pota ezt indokolttá tette, különösen 
a júniusi heves esőzések tettek nagy 
kárt benne. A kivitelezői kapacitás 
függvényében további járdák is meg-
újulhatnak még idén a városban. A 
tervek között szerepel a József utca 
Fő utcától a protestáns templomig 
tartó szakaszán a járda megújítása, 
illetve Fonyódligeten a Niklai utca 
hetes főúttól a vasút vonaláig tartó 
szakaszán új járda építése és egyéb 
olyan helyeken is, ahol ez indokolt. 

	 	 								szerkesztőség

„Az önkormányzat saját finanszí-
rozásában ezen felül még a Dísz és a 
Vigadó téren is nagyteljesítményű Wi 
- Fi pontokat létesített a szolgáltató.” - 
számolt be a polgármester.

Hidvégi József elmondta, hogy az 
Árpád part két Wi - Fi pontjához ösz-
szesen négy kamera lesz kapcsolva, 
amelyek a futópálya védelmét lesznek 
hivatottak ellátni.

A közeljövőben 30-40 kamerával 
körülbelül 15 ponton áll fel az a rend-
szer, amely az egész település biz-
tonságát szolgálja majd, a rendszám 
és arcfelismerő rendszer növeli az itt 

élők és az ide érkező turisták komfort 
és biztonságérzetét. 

	 	 										szerkesztőség
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Végéhez közeledik a strandfejlesztés
A Magyar Turisz-

tikai Ügynökség 
által támogatott 
szabadsrand fejlesz-
tés keretében megúju-
ló Huszka utcai, Bá-
thori utcai, Bélatelepi, 
Városi és Árpád parti 
s z a b a d s t r a n d o k o n 
zömmel befejezték 
a legfontosabb, na-
gyobb horderejű mun-
kálatokat. Többnyire 
már csak terep és 
k ö r n y e z e t r e n d e z é s 
maradt hátra ezeken a 
területeken. 

Elsőként a Huszka 
utcai strandon vették 
bir tokba a megújult 
part menti szakaszt a 
fürdőzők, ami teljesen 
új arcát mutatja helyi-
eknek és nyaralóknak 
egyaránt. A korábbinál 
jóval nagyobb és kor-
szerűbb játszóteret 
telepítettek a terület-
re, megújult a járda, 
valamint konténer 
épületben sikerült egy 
baba - mama szobát 
és kulturált mosdókat 
is kialakítani. 

„Az a tapasztala-
tunk, hogy nagyon örül-
nek annak az emberek, 
amit most itt látnak. A 
Huszka strandra egy-
re több család láto-
gat, hiszen számukra 
a legkedvezőbb az itt 
kialakult infrastruktú-
ra. A strand nyugati 
felén meghagytuk azt 
a zöldterületet, amin 
eddig is napoztak, pi-
hentek a fürdőzők. 
Így mindenki megta-
lálja a magának leg-
kedvezőbb időtöltési 
formát.”  -  összegzett 
Hidvégi József,  Fo-
nyód polgármestere. 

Az Árpád parton el-

készült a futópálya fe-
lülete, a rekortán bo-
rítás, amellyel egy 1,2 
km hosszú megújult 
burkolaton futhatnak 
a sportolni vágyók, 
vagy korzózhatnak a 
turisták a naplemen-
tét csodálva. Fontos, 
hogy erre kerékpárral, 
egyéb járművel rá-
menni szigorúan tilos, 
hiszen meg kell óvni a 
borítás kiváló állapo-
tát.

Nagy sikere van a 
megszépült mosdók-
nak is, a családbarát 
koncepció jegyében 
immáron gyermek-
mosdók is rendelke-
zésre állnak, de a férfi 
- női mosdók is sokkal 
kulturáltabb benyo-
mást keltenek a láto-
gatókban, mint a ko-
rábbi állapot. Többlet 
funkció, hogy haj - és 
kézszárító is került az 
épületekbe, amelyek 
eddig nem álltak ren-
delkezésre. 

A Városi strand 
é p ü l e t f e l ú j í t á s á n a k 
július végére kellett 
elkészülnie, amely egy 
fedett, beltéri játszó-
térrel, baba - mama 
szobával és természe-
tesen megújult mos-
dókkal került átadás-
ra. 

A tereprendezés fo-
lyamatosan történik, 
a környezetrendezés, 
amely füvesítést, faül-
tetést foglal magában 
az ősszel fejeződik be. 

Augusztus hónap-
ban már öt megszépült 
strandon fürdőzhetnek 
a Balaton szerelmesei 
Fonyódon.

									szerkesztőség	

Huszka utcai játszótér

Árpád part

Báthori utcai strand

Új wibit a Bélatelepi strandon
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Nyári szezon a Városüzemeltetés életében

Óriáskerék a Vigadó téren
A helyiek és az itt nyaralók meglepe-

tésére egy óriáskerék került a Vigadó 
térre a nyár közepén. Villámgyorsan 
terjedt a híre, már csak 
a közösségi médiára fel-
töltött fényképek miatt 
is. A kivételes látványt 
ábrázoló fotók aztán 
generáltak egy becene-
vet is a létesítménynek, 
amely a szlengben a „Fo-
nyód Eye” nevet kapta. 
Éppúgy, ahogy például 
Budapesten és Siófokon 
is van ilyen.

Nyár végéig bárki ki-
próbálhatja díj ellenében 
ezt az új szolgáltatást, 
amely akár a nyári ren-

A nyári hónapok beköszöntével sok 
feladat hárul a munkatársainkra, me-
lyet a júliusi nagy melegben, és változó 
időjárási körülmények között is el kel-
lett végeznünk.

A város folyamatos tisztán tartása, 
a közterületek, sétányok gereblyézé-
se, seprése, a hulladékok és 
levelek összeszedése és el-
szállítása ebben a hónapban 
is az elvégzendő munkálatok 
alapfeladatai közé tartoztak.

A tereprendezések mel-
lett több utcában helyreállí-
tási feladatokat végeztünk. 
A Fő utcában és a Domb 
utcában ároktisztításra, il-
letve tisztításuk után hely-
reállításukra is sor került. 
A Szilágyi Erzsébet utcában 
az átereszek, míg a Kossuth 
erdőben a levezető árok tisztítását vé-
gezték el kollégáink.

A Dárdai közben, az Aradi vérta-
núk utcában, a Ritter utcában, a Sze-
gedi utca elején, a Reviczky utcában 
kátyúzási munkákat végeztünk mart 
aszfalttal. A Dembinszky utcában, a 
Tiborc utca elejének 50 méteres sza-
kaszán, a Zrínyi utca vasút és a 7-es 
főút közti szakaszán, a Váralja utcá-
ban, a Szél utcában, a Tópart utca hor-
gásztanya előtti szakaszán, a Lenke 

utca 65. szám előtti szorgalmi úton, a 
Csutorás utcán, a Temető előtti parko-
lóban fehér mészkőzúzalékkal törté-
nő kátyúzási munkákra került sor.

Ezekben a hónapokban kiemelt fi-
gyelmet kapnak a strandok területei. 
Így itt is folytatódtak, illetve további 

feladatok kezdődtek meg. A stran-
dokról megtörtént az összegyűjtött 
uszadék elszállítása. A Báthori utcai 
strandra kerítés felállításáról gondos-
kodtak munkatársaink. A nyári idegen-
forgalmi szezonban sok kisgyermekes 
család látogat városunkba, sok helyi 
lakos is szabadságát tölti, így még na-
gyobb szerepet kapnak a játszóterek, 
és környezetük. Az itt található esz-
közök folyamatos karbantartása, fel-
újítása alapfeladataink közé tartozik. 

Megkezdődött a Panoráma strandon 
telepített Wibit vízi élménypark, illetve 
a Sándortelepi strand gyermek vizes 
játszóterének üzemeltetése is, melyek 
szintén munkatársaink feladatai közé 
tartoznak. A strandokra kihelyezett 
szaniter- és baba-mama konténerek 

alapjainak betonozása, illet-
ve a konténerek beállítása is 
megtörtént.

Folyamatos feladata-
ink közé tartoznak az in-
tézményeknél felmerülő 
karbantartási munkák el-
végzése. A meleg, száraz 
időjárásnak köszönhetően 
a virágok és új ültetésű fák 
öntözése is szükségszerű 
volt az elmúlt hónapban. 
A közterületeken fűnyírást 
és sövénynyírást végez-

tünk. A város szépítése érdekében 
virágos kerékpárokat helyeztünk ki a 
forgalmasabb területekre. A piac te-
rületének tisztán tartására, illetve az 
ott található mosdók felügyeletére is 
nagy gondot fordítottunk, mint aho-
gyan azt eddig is tették kollégáink.

A Fonyódi Nyár sok programban 
bővelkedik, az éppen aktuális ren-
dezvények lebonyolításában is se-
gédkeztünk.

	 	 							Kristóf	Györgyné

dezvények alatt is jó kiegészítő prog-
ram lehet. 

„Azt látjuk, hogy a vállalkozók jól 

érzik magukat a Vigadó téren. Az ál-
landó, ott lévő vállalkozók mellett azok 
is, akik ideiglenesen települnek ki. Az 

egyik vállalkozó fejlesz-
tési ötlete volt az óriás-
kerék, ebből máshol már 
láttunk népszerű példá-
kat. Ez nálunk is bevált, 
az ott készült fotókkal 
viszik Fonyód jó hírét 
a vendégek, ezzel hoz-
zájárulva a marketing 
t evé ke n y s é g ü n k h öz . 
Ráadásul önkormány-
zatunknak bevétele is 
van, hiszen kiadtuk ezt 
a területet.” - nyilatkozta 
Hidvégi József, polgár-
mester. 
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Kiállításmegnyitó
Kajetán	Jácint	és	Fent	Győző	kiállítása	a	Feng	Shui	Galériában

Július 26-án egy sok éve körvona-
lazódott kiállítás gondolata érte el 
végső célját. Kajetán Jácint, fotográ-
fus és Fent Győző festőművész kö-
zös kiállítás megnyitóján vehettünk 
részt, mely Szentes László, rendező, 
forgatókönyv író köszöntő beszédé-
vel kezdődött.

Betekintést nyerhettünk a tárlat 
főszereplőinek hétköznapi életébe, 
miként is vált az életük részévé a mű-
vészet és többek között barátságuk 
kialakulásának történetét is megis-
merhettük.

A délután Őze Dávid zongoramű-
vész közreműködésével vált még 
színesebbé. A fantasztikusan játszó 
tehetség örömmel fogadta el a meg-
hívást a megnyitóra.

Mint minden megnyitó alkalmával 

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az  óvoda átépítése miatti nyári zárás időpontja megváltozott!
Zárva tartunk: 2019.08.26-tól (hétfő)- 09.06-ig (péntek).

Nyitás: 2019.09.09-én, hétfőn
 a Fő u. 25. szám alatt (óvoda épülete).

A Házirendnek megfelelően a megszokott nyitva tartással és nevelési renddel várjuk a gyermekeket!
Továbbá értesítjük Önöket, hogy a leendő kiscsoportos szülők számára tartandó szülői értekezletet 

2019.09.05-én, csütörtökön 16 óra 30 perckor tartjuk.
 Mindenkit szeretettel várunk!

Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket megköszönve:

        Tisztelettel: Szántó	Andrea
        Intézményvezető

ezen az estén is izga-
lommal várták a jelen 
lévők, hogy ki lesz az 
a pár szerencsés, aki 
a tombolasorsolásnak 
köszönhetően a kiállítók 
által felajánlott alkotá-
sokkal térhetnek haza. 
A kisebb felajánlások 
mellett egy-egy nagy-
méretű festmény és 
fotó is boldog tulajdo-

nosra talált.
Az alkotások kiosztása után a ga-

lériát megtöltő művészetkedvelők 
levonulhattak a tárlat azon részébe, 
ahol a kiállított festmények és fotók 
már várták az érdeklődő tekinteteket.

A nyári meleg időjárás ellenére 
nagy sikerrel zá-
rult a megnyitó 
ünnepség, késő 
estig jókedvű 
beszélgetések 
színtere volt a 
Feng Shui Galé-
ria épülete.

A kiállítás 
egészen au-
gusztus végéig 
látogatható a 
Galériában.
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A Nők a Balatonért Egyesület Fo-
nyódi Csoportja és a Fonyódi Múze-
um idén is programokat szervezett a 
fonyódi iskolások nyári napközis tá-
borához. Egyesületünk önkéntesei a 
múzeum munkatársaival 
hetente egy alkalommal 
játékos ismeretterjesztő 
foglalkozásokkal és kirán-
dulásokkal várták a napkö-
zis gyermekeket, ezzel is 
segítve a vakáció tartalmas 
és szórakoztató eltöltését a 
szünidő alatt.

Környezeti nevelési prog-
ramunkon játékos formá-
ban ismerkedtek a helyes 
szelektív hulladékgyűjtés 
mellett a vizekkel és a vízi élővilággal 
izgalmas vízvizsgálatok során.  A kre-
atív kézműves foglalkozáson a Szent 
Iván éji néphagyomány felelevenítése 
mellett, színes kerti- és réti virágok-
ból, gyógynövényekből koszorút kö-
töttek a diákok. A jelképes tűzugrás 

Szeptembertől vehetik használatba 
diákjaink a 3 db közel 2 méteres ok-
tató, érintőképernyős monitort. Egy-
szerre 5 diák tud „dolgozni” a felületen. 
Ezek az eszközök nagyban segítik a 
21- ik század eszközeinek megérté-
sét, használatát. A jövő technológiája 
egyik sikeres pályázatunk keretében 
jutott iskolánkba.

Ezek a monitorok jól kiegészítik azo-
kat a digitális projektorokat, amelyeket 
még a tanévzáró ünnepség alkalmával 
adott át az önkormányzat részéről Hid-
végi József polgármester úr. 

	 	 									Makkos	Csaba

Nyári napközi

Digitális oktatás az általános iskolában

sem maradhatott el. Egy alkalommal 
- nagyítóval a kézben - sétáltunk a 
Várhegyen, hogy felfedezzük, hányféle 
fa alkotja, és milyen állatok élnek az 
erdőben. A kilátóban is voltunk. Szép 

emlék marad az elénk táruló Balaton 
látványa és az ismert helyek felfedezé-
se madártávlatból. Az Önkormányzat 
támogatásának köszönhetően meg-
valósíthattuk „Hajóval a Badacsonyba 
- túraút” természetjáró programunkat 
és kirándultunk a Kaposvárhoz köze-

li Deseda tóhoz. Megnéztük a Fekete 
István Látogatóközpont kiállításait a 
tó vízi élővilágáról, védett növényei-
ről és állatairól. Hajókáztunk a tavon. 
Voltunk békalesőn, a madárházban és 

a vízi játszótéren. Program-
sorozatunk a Kettős Ke-
reszt dimbes-dombos terü-
letén zárult dinnyeevéssel, 
játékos vetélkedővel az el 
nem maradható Balaton 
szelettel és a meglepetés 
jégkrémmel.

Ezúton köszönjük egye-
sületünk önkénteseinek, 
az iskola vezetésének és 
Fonyód Város Önkormány-
zatának, hogy támogatá-

sukkal idén is lehetővé tették, hogy a 
fonyódi iskolás gyermekek szünideje 
ilyen módon is emlékezetessé válik.

 Jövőre találkozunk!
 Piliszky Zsuzsa 
 Nők a Balatonért Egyesület 

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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Szent István király ünnepén
A honalapító királyunkra való meg-

emlékezésnek bár ezeréves hagyomá-
nya van, augusztus 20-a, mint nemzeti 
ünnep azonban csak rövid múltra te-
kint vissza. Államalapításunk ünnepé-
ről a magyarok igazán csak a huszadik 
században kezdtek megemlékezni.

Augusztus 20-ának, mint nemzeti 
ünnepnek az alapjait a Horthy-rend-
szerben fektették le, akkoriban vált 
a magyarság egyetemes ünnepévé. 
Nemcsak a határon túli, hanem a 
kivándorolt magyarok is megemlé-
keztek államalapító szent királyuk-
ról. Az ünnep egyben turisztikai 
látványosságként is szolgált, hisz 
több ezer külföldi érkezett ilyenkor 
Magyarországra, hogy megcsodálja 

• Augusztus 16. Péntek, Vigadó tér
20:00 Rio Bulizenekar

• Augusztus 17. Szombat, Vigadó tér 
20:00 Mini Wolf-Ici pici kölyökparty,
 Lobo Latino olasz est
23:00 DJ Forkmann

• Augusztus 18. Vasárnap, Vigadó tér
20:00 Madarak bulizenekar
 Retro diszkó

• Augusztus 19. Hétfő, Vigadó tér
20:00 DJ Lovi retro diszkó
21:00 Unisex koncert
22:30 DJ Lovi retro diszkó

Szent István Napok 
Helyszín: Vigadó tér és Szent István kápolna

a látványos programokat. 
Kevés ünnep van, melynek annyi 

elnevezése alakult ki történelmünk 
során, mint augusztus 20-ának. Igaz, 
a kifejezések szaporodása csupán az 
elmúlt ötven esztendő termése, hisz 
a második világháború előtt egysé-
gesen a Szent István-nap szóhasz-
nálat dominált. Lassan húsz éve már, 
hogy államalapító királyunk neve elé 
nem szégyen odatennünk a szent 
jelzőt. Rendszerváltásunk bár nem 
úgy sikerült, ahogy azt a kezdetek-
kor, eufórikus hangulatunkban elkép-
zeltük, de azt legalább elértük, hogy 
évről évre ezen a napon emelt fővel 
emlékezhetünk honalapító szent ki-
rályunkra. És ha már rá emlékezünk, 

ne feledjük el megemlíteni néhány 
nevezetes cselekedetét, többek közt, 
hogy püspökségeket, érsekségeket, 
tíz egyházmegyét hozott létre, hogy 
megszervezte a vármegyerendszert, 
stabil pénzt veretett, meghonosítot-
ta az oklevél kiadást, törvényköny-
vet íratott, melynek rendelkezéseit 
szigorúan betartatta, és mindent el-
követett azért, hogy országa keresz-
tény királysággá váljon.

Mi, ma élő magyarok mit őriztünk 
meg nagy királyunk hagyatékából? 
Most, amikor már a föld és a víz, azaz 
a megmaradásunk a tét, nem kéne 
végre összeszedni magunkat?!

	 	 	 Lévay	Mária

• Augusztus 20. Kedd, Szent István kápolna
17:00 Szentmise a Szent István kápolnában
 Beszédet mond: Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés
 elnöke; Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus esperes;   
 Halász Noémi református lelkipásztor

18:00 Kenyérszentelés: Színes menettánc a Szent István  
 utcán a Vigadó térig
Vigadó tér: 
19:00 Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület
 Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület
 Regélő Fehér Táltos Dobcsapat
20:00 Sárdy Barbara, Papp Gyula koncert
21:00 Chili bulizenekar
22:00 Tűzijáték 
22:15 Chili bulizenekar

Elvárások:
• kézügyesség, jó színlátás, általános iskolai 

végzettség, több műszakos munkarend 
vállalása

• Előny:  hasonló területen szerzett munka-
tapasztalat

Amit kínálunk:
• Céges buszjárat, vagy útiköltség térítés
• Professzionális munkakörnyezet
• Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

• Alapbéren felüli havi pénzbeli motiváció
• Műszakpótlékok
• Évközi bónuszok
• Egyéb járandóságok 

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:
20/434-63987
Trenkwalder munkaerő közvetítés,
munkaerő kölcsönzés

Operátorok jelentkezését 
várjuk Balatonbogláron!
Partnercégünknek toborzunk operátorokat 
elektronikai berendezéseket előállító gyárba.
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Három Királyok Gyógyszertár

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

Augusztus 26. - Szeptember 1.,
Október 7-13., November 18-24.,
December 30. - 2020. Január 5.

Mária Gyógyszertár
Balatonlelle, Móra Ferenc utca 2.,

Tel: 06-85/351-295
Szeptember 2-8., Október 14-20.,

November 25. - December 1.

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

Tel: 06-85/350-268
Szeptember 9-15., Október 21-27., 

December 2-8.

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.,
December 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

Harcsafesztivál 
Helyszín: Vigadó tér

Augusztus 23. péntek
17:00 Helytörténeti séta
17:00 Arcfestés
18:00 Főzés, gasztrobemutató  
 Bede Róbert
20:00 Kökény Attila
21:00 Charlie
22:00 Balaton party Harcsa   
 party 

Augusztus 24. szombat
13:00 Arcfestés
13:00 Látványfőzés
13:00 Népi játszótér, fakörhinta,  
 halas játékok
14:00 Tschepen Tamás
15:30 Fonyódi Betyárok néptánc 
 műsora
16:00 Ametiszt
17:00 Kicsi Gesztenye Klub
18:00 Megarox
20:00 Fáraó
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MESOTICA iPeptid™ - a jövő kozmetikumai a 
Dermisz Kozmetikában

Látványos antiaging
kezelések 

Személyre szabott Mesotica iPeptides™ 
arckezeléseink során nagy hatékonyságú, 
kollagént aktiváló peptidekkel fiatalítjuk a 
bőrt, botox-szerű, izomösszehúzódásokat 
megakadályozó peptidekkel pedig ellazít-
juk a rögzült mimikai ráncokat. 

A Mesotica iPeptid™ technológiája, 
peptid felhasználási szekvenciái és 3D 
bőrápolási koncepciója™ forradalmian új 
alternatívát teremtett az otthoni szépség-
ápolás és a kozmetikus szakma számára 
egyaránt. 2019. nyarára minden “össze-
állt” ahhoz, hogy ez az új és innovatív 
márka a fonyódi Dermisz Kozmetikát és 
a high-tech bőrápolásra nyitott vendégeit 
is meghódítsa.

Megoldás aknéra,
hegekre, couperosára, 
hyperpigmentációra

Az iPeptidek™ megfelelően magas 
koncentrációban képesek a bőrfunkciók 
folyamatába beavatkozni. Képesek a bőr 

„ellustult gépezetét” a célnak megfelelő 
működésre “rávenni”, ezért kisebb hegek, 
couperosa vagy hyperpigmentáció esetén 
is látványos eredményeket érhetünk el.

Légy részese te is a Mesotica 
high-tech bőrápolásának

Tapasztald meg és élvezd a gyors, 
látványos professzionális kozmetikai ke-
zelések eredményeit, valamint az otthoni 
bőrápolás hatékonyságát egyaránt.

Akár egy ingyenes személyes kon-
zultáció során is szívesen bevezetünk a 

MESOTICA világába, és összeállítjuk a sze-
mélyre szabott bőrápolási programodat.

Tehát, ha nyitott vagy a high-tech bőr-
ápolásra, a peptidek biztosította célzott 
sejtkommunikáción alapuló bőrszerkezet 
javító, ránctalanító kezelésekre, kúrákra, 
akkor szeretettel várunk.

Dermisz Kozmetika,
Fonyód, Ady Endre u. 7. ,

Tel: 06 30 267 9371
Weboldalunk:

dermiszkozmetika.hu/mesotica

Új kisbusszal gazdagodott a Petőfi SE
TAO forrásból egy új Mercedes 

Vito típusú kisbuszt vásárolt a Pető-
fi Sport Egyesület, amelyhez Fonyód 
város önkormányzata biztosított ön-
részt. A 9 fős jármű a legmodernebb, 
legszigorúbb biztonsági előírások-
nak is megfelel, így az egyesület 
sportolói biztonságos és korszerű 

körülmények között utazhatnak 
a mérkőzésekre. A gépkocsi be-
szerzésével a PSE pénzt takarít 
meg, hiszen nem kell nagybuszt 
bérelni a továbbiakban, valamint 
a játékosok szállításán felül, a 
szükséges egyesületi ügyek in-
tézéséhez is igénybe vehetik.

A József utcai sporttelep
pályagondnoki feladatainak 

ellátására sportszerető
kollégát keresünk! 

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal lehet személyesen 

irodánkban hétköznap
munkaidőben (Fonyód, Vágóhíd 

u. 17.), vagy e-mailen az
info@fonyodert.hu e-mail címen.

Információ: 06-85/560-287

Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft.
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Vigadó tér

Vigadó tér

Kulturális Központ

Kutyás Fürdetőhely

FONYÓDI
PROGRAMOK

Augusztus 16-tól Szeptember 27-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Augusztus 16. péntek

17 óra

Augusztus 17. szombat 
9 óra 

Augusztus 23-24.
péntek, szombat 

Augusztus 28. szerda
18 óra 

Szeptember 6. péntek
18 óra 

Szeptember 20. péntek 
20 óra 

Szeptember 27. péntek 
18 óra 

Szeptember 22. vasárnap 
9 óra 

Augusztus 30. péntek
18 óra 

Szeptember 14. szombat 
17 óra 

Augusztus 23. péntek
17 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

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

Fonyódi Kutyafesztivál

Harcsafesztivál (részletek a 10. oldalon)

Kárászi Szilvia zongora és festőművész kiállítása

Családi futónap (esőnap: szeptember 29.)

Nádas József festőművész kiállítása

Medveczky Ilona művésznő közönségtalálkozója

Kulturális Örökségnapok a Múzeumban:
Pap S. Gábor emlékkiállítása

Csillagászati bemutató Gazdag Attila és a Nagykanizsai
Amatőrcsillagász Egyesület közreműködésével

Sas Veronika képzőművészeti kiállításmegnyitója
„Tiszta színnel” címmel.

Faragó András (TOPI): Nívódíjas operett és musical színész, az Év Operett 
Színésze közönségtalálkozó. Moderátor: R. Kárpáti Péter színművész.

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

Szent István kápolna és
Vigadó tér

Augusztus 16-20.
péntektől keddig Szent István Napok (részletek a 9. oldalon)
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Vigadó tér

Kulturális Központ

Kutyás Fürdetőhely

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 kápolna:
szombat 18:30 óra

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján az esti 

szentmisék a plébániatemplomban.
Szeretettel várjuk a családokat!

Aktuális miserend:
http://fonyodpl.x3.hu/miserend.html
Augusztus 20. Ünnepi Szentmise

Plébániatemplom: 11:00 óra.
Szent István kápolna: vasárnap 17:00 óra
Fonyódliget, Nagyboldogasszony kápolna: 

9:15 óra

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2019. augusztus 18. vasárnap 9:30 isten-
tisztelet
2019. szeptember 1. vasárnap 9:30 úrva-
csorás istentisztelet
2019. szeptember 15. vasárnap 9:30  isten-
tisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2019. szeptember 11-én, szerdán 16 órakor 

Nyírő Károlynénál (Kilátó u. 2.)

Ökumenikus Kulturális Estek a
Múzeumban 

2019. szeptember 24-én, kedden 17 órakor
Dr Fischl Vilmos ev.lelkész a Magyaror-

szági Egyházak Ökumenikus Tanácsának  
főtitkára 

Előadás: Iszlám és keresztyénség 

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
(augusztus 24.).

Bemutatkozik a Szandra Optika
Ráczné Klein Szandra diplomás 

optometrista, kontaktológus, látszerész 
vagyok. Férjemmel Rácz 
Szabolccsal - aki szintén 
látszerész - nyitottunk 
optikát 2018 novembe-
rében Fonyódon a Béke 
utcában.

Lengyeltótiban szület-
tem és nőttem fel, majd 
a fonyódi Mátyás Király 
Gimnázium tanulója vol-
tam. 2006-ban az érett-
ségit követően tanulmá-
nyaimat Budapesten 
folytattam a látszerész és fotócikk ke-
reskedő iskolában, valamint elkezdtem a 
gyakorlatomat Fonyódon a Keresztapám 
mellett a Kazinczy Optikában.

Kazinczy Sándor volt a mesterem, 
tőle tanultam meg a látszerészet csín-
ját-bínját. Öt évet töltöttem nála. Köz-
ben tanulmányaimat a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Karának 
Optometrista szakán végeztem Buda-
pesten. 

2011-től a lengyeltóti Optikában 
dolgoztam. Hét éven keresztül önál-
lóan vezettem az üzletet, egyaránt 
végeztem a látásvizsgálatokat és mű-
helymunkákat is.

Az elmúlt 13 év szakmai tapasztala-
tait felhasználva közösen megnyitottuk 

a fonyódi üzletünket, 
ahol teljes körű optikai 
szolgáltatást nyújtunk 
úgy mint látásvizsgá-
lat, szemüveg készítés, 
szemüveg javítás, kon-
taktlencse illesztés. 

Jól felszerelt, modern 
gépparkkal és bőséges 
árukészlettel (minőségi 
optikai keretek, nap-
szemüvegek, kontakt-
lencse és ápoló folya-

dékok, nagyítók, tokok)  várjuk kedves 
Ügyfeleinket. 

Computeres látásvizsgálat a teljes 
nyitvatartási időben igénybevehető, 

amelyhez nem szükséges bejelentke-
zés.

Fundus kamerás szemfenék vizsgá-
lat is elérhető az Optikánkban pupilla 
tágítás nélkül! 

Időszaki kedvezményekről  tájékoz-
tatás üzletünkben.

Elérhetőségeink:                                    
Szandra Optika

8640 Fonyód
Béke utca 5.

Tel: 06 30 689 25 72
facebook: Szandra Optika Fonyód

Nyitvatartás:
kedd-péntek 8:30-16:30

szombat: 8:30-12:00; vasárnap: zárva  
hétfő: szünnap

Szent István kápolna és
Vigadó tér
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A fonyódi Bélatelep
A fonyódi fürdőkultúra kialakulásá-

nak kezdő időpontja az 1860-as évekre 
tehető: innentől kezdve fürödtek a Ba-
latonban a lengyeltóti uradalom jószág-
igazgatójának a családtagjai, később a 
hozzájuk csatlakozó barátok, ismerő-
sök. Az egykori 103. számú vasúti őr-
ház - helyén ma a bélatelepi vasútállo-
más épülete áll - volt a központja ennek 
az idilli, családias hangulatú fürdőzés-
nek, amelyet kirándulások egészítettek 
ki. Ehhez a társasághoz csatlakozott az 
1890-es évek elején Somogy vármegye 
tiszti főorvosa. Ennek következtében a 
fonyódi Várhegy északi lankáin - a leg-
szebb kilátással a Balatonra - alakult ki 
a bélatelepi villasor. Egykor gróf Zichy 
Béla birkalegelője volt, aztán 1893-ban 
Szaplonczay Manó doktor elhatároz-
ta: nyaralótelepet létesít a területen. A 
Várhegy magaslati, tiszta, egészséges 

levegője, az erdei sétautak, a Balaton 
úszásra, fürdőzésre kiválóan alkalmas 
volta arra ösztönözte, hogy megnyerje 
barátait, ismerőseit az ügy érdekében. 

A mai Bartók Béla utcában 29 villatelket 
alakítottak ki, s főként jómódú orvosok, 
jogászok, földbirtokosok, minisztériumi 
tisztviselők vásároltak parcellát és épí-
tettek többszobás reprezentatív villát. 
Az évek során kialakították a villasor-

hoz tartozó strandot, sétányokat, erdei 
ösvényeket, parkokat, 1905-ben felépült 
a legendás Sirály szálló. A villatulajdo-
nosok között volt például Ripka Ferenc 
Budapest főpolgármestere, Huszka 
Jenő világhírű operettek zeneszerzője, 
a Törley pezsgőgyáros család. A kö-
vetkező évtizedekben nyaralt itt többek 
között Bethlen István miniszterelnök, a 
Habsburg hercegi család több tagja, a 
közelben Szinyei Merse Pál festőmű-
vész két nyarat töltött.

Az „Örökségünk - Somogyország 
Kincse” elismerő díjjal 2011-ben ki-
tüntetett bélatelepi villasor máig őrzi 
a régi idők hangulatát, építészetileg 
egyedülálló módon maradt meg egy-
séges formában. 

Idén emlékezünk létrejöttének 125. 
évfordulójára.

	 	 	 Varga	István

Az egykori 103. számú vasúti őrház 

Ellenberger József

“Keresztyén értékrenddel,
a fonyódi polgárokért!”

képviselőjelölt
FÜGGETLEN

Én számítok Önökre!

Számíthatnak rám Önök is!

A pártszimpátia, nem követelhet 
elkötelezettséget.

Párthoz, vagy politikamentesnek álcázott  
 tömörüléshez való kötődés  nélkül is   
   van mód az érdekképviseletre!

   A jogos bírálatot nem viszonozni   
    kell, hanem megfontolni!

       Ha közös a cél, és adottak a   
     lehetőségek, a megvalósításhoz  
    szükséges a megegyezés!

      Az Önök bizalma,     
         megtiszteltetés....
               Nem meghálálni    
        szeretném, hanem   
         megszolgálni! 

Múlik a nyár...   
„ Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér új kenyér” 

(Szilágyi Domokos)
Emlékezetes helyeken jártunk, ér-

dekes programokon vettünk részt 
az elmúlt egy hónapban. Somban a 
Sütifesztivál keretében Lenkey Tibor 
polgármester bemutatta Iványi-Grün-

wald Béláról, a falu 
híres festőjének éle-
téről, munkásságáról  
írt könyvét.     

Budapesten a 
nyolcadik kerület 
rejtett kincsét, a  
Fűvészkertet néztük 
meg. Az üvegházak 
izgalmas növényei, a 
hatalmas tavirózsák, 
a park virágai, bok-
rai, fái  nagy tetszést 
arattak. 

Egy másik alkalom-
mal a felújított, pom-
pásan ragyogó Párisi 
udvart csodáltuk meg. 
Az  UNESCO Világ-
örökség részét képező 
Halászbástyán való 
sétával fejeztük be a 
kellemes napot.

Hagyományos len-
gyel nemzeti ételeket 
kóstoltunk a Tóti na-
pokon, mindenkinek 
ízlett a bigosz (babos 

káposzta) és a placni (tócsni). 
Szentendrén a mindig ámulatba ejtő 

Kovács Margit múzeumot, a Marcipán-
múzeumot, majd a barokk és rokokó stí-
lusú Blagovestenszka szerb görögkeleti 
templomot tekintettük meg. 

A kilencedik alkalommal jöttünk ösz-
sze, hogy közös főzéssel, ebédeléssel 
töltsünk el egy vidám napot a gimnázi-
um vízitelepén. Fürödni csak a bátrab-
bak mertek, de szerencsére az eső nem 
esett, ami a programok nagy részéről 
nem mondható el.

Szeretettel köszöntöm új tagjainkat 
Keöves Lillát és Keöves Editet.      

A következő találkozó szeptember 
8-án lesz a fonyódi hajóállomáson,   Ba-
dacsonyba kirándulunk.                               

Elérhetőségünk:
fonyodi.oregdiakok@gmail.com.     

	 	 					Németh	Julianna
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NEKÜNK FONYÓD A LEGFONTOSABB!
2006-ban az Önök bizalmából Polgármester lettem, mely feladatot a mai napig a legjobb tudásom sze-

rint látom el. Mindig voltak és lesznek is megoldandó feladatok, de az Önök segítségével, közösen meg-
oldottuk és meg fogjuk oldani a jövőben is. Az elmúlt 13 év alatt nagyon sok segítséget, biztatást kaptam 
Önöktől, főleg 2006-ban, amikor sikerült elkerülni a város pénzügyi csődjét. Igyekeztem viszonozni egy 
élhetőbb, szebb, gazdagabb, biztonságos város kialakításával. A szüleimtől tanult hitvallásommal, igaz-
ságérzetemmel, továbbra is erkölcsös, a köz érdekét szolgáló, átgondolt, felelősségteljes munkát ígérek.

Ajánlások:

- Hidvégi József polgármesterként - az elődjei által csődközeli helyzetbe hozott várost - gazdaságilag stabil, dinami-
kus fejlődési pályára állította. Orvosként, az Egészségügyi Nkft. volt ügyvezetőjeként megtapasztaltam, hogy polgármestersége alatt Fonyód egészség-
ügyi alapellátása és szakorvosi rendelője országosan is példaértékűvé vált. További polgármesteri munkára jó szívvel ajánlom. 

           Dr. Ács Zoltán főorvos

- Egy város akkor lehet sikeres, ha sikeres vezetői vannak, akik együtt képesek dolgozni településükért és élvezik a kormány bizalmát. Egy telepü-
lés vezetésének nem ellenállónak kell lenni, hanem ellenállhatatlannak. Fonyódi lakosként azt tapasztaltam, hogy Hidvégi József bizonyítottan egy 
sikeres polgármester, ajánlom Önöknek csapatával együtt, hogy ne szakadjon meg ez a nagyívű fejlődés.

          Móring József Attila országgyűlési képviselő

36 éve vagyok Fonyódnak hálás. Ide köt-
nek múltam legszebb és legmélyebb emlékei, 
itt találtam meg a szerelmet és ide hoztam 
haza megszületett 3 gyermekemet. Szülő-
ként a helyi gyermekközösségeken keresztül 
sok családdal és pedagógussal kerülhettem 
kapcsolatba. Remek emberek, akikkel kölcsö-
nösen segítjük egymást bármiben, mert ez a 

legnagyobb erő: az összetartás! Amennyiben a fonyódiak bizalmuk-
kal megtisztelnek és lehetőségem nyílik rá, képviselőként is a közös-
ségekért a táj szépségének megőrzéséért és természetesen a város 
élhető fejlesztéseiért kívánok tevékenykedni. 

Ajánlások:
- Emesével, a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola alapítványának elnö-

kével 12 évig dolgoztam együtt. Megbízható, tenni akaró, agilis embernek 
ismertem meg. Lokálpatrióta, olyan belső tartalékokkal rendelkezik, melyek 
alkalmassá teszik, hogy képviselőként a közösség érdekét szolgálja.  Ön-
kormányzati képviselőjelölését szívből ajánlom!                                                                                                            
    Kissné Poprádi Enikő 

- Emesét évek óta ismerem és ajánlom három gyermekes családanya-
ként, kiváló szervezőkészségével, aktivitásával, helyi közösségek iránti ér-
zékenységével a képviselői feladatok ellátására.

   Dr.Fauszt Terézia

1987-ben telepedtem le Fonyódon a 
KÖGÁZ kirendeltség vezetőjeként. Jelenleg 
területgazdai munkakörben dolgozom. Mun-
kámmal kapcsolatosan sok embert megis-
mertem és ahol tudtam, segítettem a prob-
lémáik megoldásában. 17 éve veszek részt 
a város testületének munkájában. Megvá-
lasztásom esetén szeretném tovább kama-

toztatni tapasztalataimat a város fejlődésének érdekében. Nagyon 
fontosnak tartom az úthálózat és a csapadékelvezető rendszer fel-
újítását és a hiányzó részeken a kiépítését.

Ajánlások:

- Vajda Tibor személyében egy őszinte, nyílt, segítőkész és szavahihető  
embert ismertem meg, akit jó szívvel ajánlhatok minden fonyódi polgárnak, 
hogy támogassa önkormányzati képviselői jelölését.

            Dr Fauszt Terézia

- Vajda Tibor személyében Fonyódért tenni akaró embert ismertem 
meg. Már 17 éve vesz részt a képviselő testület munkájában és megfon-
tolt döntéseivel segíti azt. Jó szívvel ajánlhatom minden fonyódi polgárnak, 
hogy támogassa önkormányzati képviselői jelölését.

             Kardos János

2006 óta vagyok Fonyód város képviselője, 12 évig mint a Humán bizottság tagja és elnöke, majd 2018-tól városunk 
alpolgármestere. Ismerem településünk erősségeit és gyengeségeit, átlátom lehetőségeit. Büszkén mondhatom, hogy 
Fonyód nekem és családomnak az otthonunk. Hiszem, hogy a tisztességes munka és az elhivatottság meghozza gyü-
mölcsét. Fonyód az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül. Az eredmények nagy részben köszönhetőek 
Önöknek, a város polgárainak, akik munkájukkal, egymás tiszteletével vívták ki településünk nyugodt és stabil fejlődését. 
Hiszem, hogy együtt további sikereket érhetünk el, hiszen Fonyód minden figyelmet és törődést megérdemel. 

Ajánlások:
- Tisztelt Fonyódiak! Jó szívvel ajánlom Erdei Barnabást, mert elkötelezett fonyódi, elhivatott tanár és megbízható ember.
           Bántó Zsuzsanna

- Erdei Barnabás eddigi munkájával bizonyította, hogy Fonyód város egészséges életmódját és az egészségügy fejlődését szívügyének tekinti, ezért 
ajánlom képviselőnek.      

            Dr. Szijártó Szilvia

Erdei Barnabás

Vajda TiborDr. Czinkné Tóth Emese Gabriella

Hidvégi József
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Születésem óta, 38 éve élek Fonyódon, a 
Balaton legszebb városában. Közel két évtizede 
a pénzügyi, biztosítási piacon dolgozom, mint 
tanácsadó, területi vezető. Feleségemmel 2013-
ban házasodtunk össze, azóta két gyönyörű 
kislány büszke édesapja vagyok. 2006 óta ön-
kormányzati képviselőként dolgozom a várost 
érintő ügyekben, továbbá az Egyházközség kép-

viselő testületének is tagja vagyok. A Somogy megyei Vállalkozói Központ 
Felügyelő bizottságának elnökeként rálátásom van a vállalkozók problé-
máira, lehetőségeire.Képviselőként a már megszerzett tudásommal és 
kapcsolataimmal városunk további fejlődését kívánom előmozdítani.

Ajánlások:
- Jó szándékkal ajánlom a kedves Fonyódiaknak Farkas Gábort, aki 

egyházközségünk képviselő testületének tagja. Kétgyermekes, fiatal ke-
resztény családapaként, szeretne segítséget nyújtani a hasonló korú, csa-
ládalapítási, otthonteremtési és munkavállalási nehézséggel küzdőknek. 

        Neumajer Zoltán

- Közel két évtizedes munkakapcsolatunk alapján bátran ajánlom 
Farkas Gábort önkormányzati képviselőnek, hiszen az eltelt évek alatt 
bizonyította már rátermettségét, felkészültségét a munkája során.

       Iváncsics János

Felelősséget érzek e csodálatos hely és a 
fonyódi emberek éltének jobbá tétele iránt. 
Sokat köszönhetek az itt élő embereknek, 
akik egyként álltak mellém életem legnehe-
zebb időszakában is. Ez a kölcsönös meg-
becsülés, szeretet, a közösségi, kulturális és 
sportélet iránti elkötelezettség indít el újra 
ezen az úton. Képviselőként szeretnék még 

többet tenni annak érdekében, hogy mindannyian boldogabbak, elé-
gedettebbek legyünk a világ egyik legszebb helyén. 

Ajánlások:
- Gyurina Mária hatalmas erőket képes megmozgatni. Önzetlenül, fáradha-

tatlanul, elszántan áll jó ügyek mellé, összefogásra késztetve mindannyiónkat. 
     Lovizer Virág
- Ilyen dinamikus, tettre kész, határozott, segítőkész, kreatív emberek 

kellenek a városvezetésbe, mint Gyurina Mária, aki pedagógusként, elkö-
telezett sportemberként, a városi programok elmaradhatatlan résztvevője-
ként, tiszta lényével lopta be magát a szívünkbe. 

     Lábas Viktória

Születésem óta Fonyódon élek, 31 éve álltam 
munkába a helyi általános iskolában, ami most 
is a munkahelyem. 21 éve kötöttem házasságot, 
leányunk 20 éves, egyetemista. Pedagógusként, 
igazgatóként is mérhetetlen segítséget, támoga-
tást kaptam településünkön. Munkámból adódó-
an eddig is örömmel vettem részt Fonyód közéle-
tében, de azt gondolom, képviselőként teljesedne 

ki a lehetőségem arra, hogy még többet tehessek szeretett városomért, 
lakóiért.

Ajánlások:
- Ajánlom Makkos Zoltán Csabát, mert ismert előtte a közoktatás, neve-

lés területe, hiszen helytáll az általános iskola igazgatójaként, így aktívan 
tevékenykedik a jövő generáció intézményében, Fonyód közéletében.

      Dr Herczeg Attila
- Makkos Zoltán Csabát olyan embernek ismerem, aki nem csak gyerme-

keinkért, hanem Fonyód valamennyi lakójáért elhivatott és képes meggyő-
ződéssel, hittel cselekedni értünk. Ezért őt ajánlom.

         Haizer István

1961-ben születtem Kaposváron. Édes-
anyám, Galgóczy Erika hosszú éveken keresztül 
a rendelőintézetünkben dolgozott, mint ápolónő. 
Édesapám, Lehel László a gimnáziumunk test-
nevelő tanára volt közel húsz évig. Feleségem 
dr. Bali Papp Rita ügyvédként praktizál város-
unkban. Leányaink, Blanka és Lili egyetemisták, 
testvérem, Zsolt egyetemi tanár. Születésem óta 

Fonyódon élek, általános- és középiskoláimat is itt végeztem, majd Bu-
dapesten, a Testnevelési Főiskolán szereztem diplomát. A Mátyás Király 
Gimnáziumban dolgozom testnevelő tanárként, immár harmincöt éve. 
2006-2010 között külsős bizottsági tagként, 2010-től képviselőként veszek 
részt az önkormányzatunk munkájában. Célom, hogy városunk továbbra 
is folyamatosan fejlődő, biztonságos és szerethető település legyen. Ezért 
azon szeretnék továbbra is dolgozni, hogy mindannyian, akik itt élünk, ott-
honunknak tekintsük ezt a gyönyörű várost, Fonyódot.  

Ajánlások:
- Példás családi életével, becsületes életvitelével és nem utolsó sorban 

több éves képviselő-testületi munkájával az én bizalmamat elnyerte. Nyu-
godt szívvel ajánlom őt az Önök számára is!

    Balázsné Pomezsánszky Judit

- Ahogy a sportban, úgy az életben is a csapatjáték, a küzdeni tudás és 
a kitartás hozhat jelentős sikereket. Ezen tulajdonságai alapján tartom őt 
képesnek arra, hogy eredményesen képviselje a városlakók érdekeit. 

     Zrínyi Miklós

Már a nagyszüleim is fonyódi lakosok 
voltak, ezért szívemen viselem a városunk 
sorsát. Fontosnak tartom, hogy a városunk 
minél vonzóbb legyen, hogy minden gene-
ráció megtalálja a számára megfelelő, nyu-
godt, biztonságos élet feltételeit. A német 
testvérvárosi kapcsolatok építésében, szer-
vezésében és lebonyolításában a kezdetek 

óta intenzíven részt vállaltam és vállalok. 2018 óta a pénzügyi bizott-
ság külsős tagjaként aktívan részt veszek városunk életének alakítá-
sában. Férjemmel közösen sikeres vállalkozást vezetünk 2005 óta, 
az itt megszerzett tapasztalataimmal szeretnék hozzájárulni Fonyód 
további fejlődéséhez, hogy a déli part legvirágzóbb városa legyen.

Ajánlások:
- Beáta megbízható, segítőkész és kitartó, a közösségért tenni akaró 

és tudó ember. Igazságkereső és igazságszerető, aki a határozott véle-
ménye mellett minden esetben bátran kiáll. Beának testhez álló feladat 
lenne a város képviselete, mert számára fontos a másokért való tenni 
akarás, a segítségnyújtás.      
     Pontos Imréné

- Gábor-Molnár Beátát ajánlom a Fonyód Város Képviselő-testületébe, 
mert eddig is részt vett a város életének alakításában, agilis és jó szerve-
ző, megbízható és elkötelezett ember, aki tud és hajlandó is a közügyekért 
tenni, valamint a munkájából kifolyólag széles látókörrel, nagy élettapasz-
talattal rendelkezik.       
         Sári Dénesné

Makkos Zoltán Csaba

Gábor - Molnár Beáta EmíliaFarkas Gábor

Gyurina Mária

Lehel László

FONYÓDI
POLGÁRI
EGYESÜLET
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Móring József Attila: „Reményteljes jövő elé nézünk!”
Móring József Attila, a térség or-

szággyűlési képviselője értékelte a 
közelmúlt fontos történéseit és inter-
júnkban a jövőbe is tekintettünk.

Májusban Európai parlamenti vá-
lasztások zajlottak. Hogyan értékeli 
az eredményeket? 

- A magyar emberek egyértelmű és 
határozott választ adtak arra a kérdés-
re, hogy akarnak-e egy erős, független 
és természetesen Eu-
rópa részeként létező 
Magyarországot, amely 
egyértelműen utasítja 
el a bevándorlást. Ezt 
53% választotta és a 
maradék szavazatokon 
osztozott a bevándor-
láspárti ellenzék, ame-
lyen belül történt egy-
fajta átrendeződés, de 
ugyanazok a szereplők 
mozognak a sakktáb-
lán, mint korábban. 

Ursula von der 
Leyen német keresz-
ténydemokrata politikus lett az Euró-
pai Bizottság új elnöke. Mit jelent ez 
magyar szempontból?

- Egyértelműen Magyarország és a 
V4-ek sikerét jelenti az ő megválasz-
tása bizottsági elnökké, hiszen a ko-
rábban csúcsjelöltként megnevezett 
urak egyike sem volt alkalmas arra, 
hogy ezt a feladatot ellássa. Az ered-
mények ismeretében tudjuk, hogy a 
bizottság új elnöke kilenc szavazat-
tal kapott többet, mint a megválasz-
táshoz szükséges minimum, ehhez a 
Fidesz 13 képviselőjének szavazata 
mindenképpen hozzájárult. Remény-
teljes jövő elé nézünk! Ursula von der 
Leyen egy hétgyermekes édesanya, 
aki másképp néz a világra, másképp 
néz Európára és másképp a migráns 
veszélyre, mint akár az elődei, akár a 
másik két úriember. 

A közelmúltban elfogadta az or-
szággyűlés a 2020-as költségvetést. 
Miért ilyenkor döntenek erről és ho-
gyan értékeli a jövő évi büdzsét? 

- Ez már nem az első költségvetés, 
amelyet nyáron fogadunk el. Sokkal 
előbb megszületik ez a törvény, mint 
korábban megszokhattuk, amikor az 
év utolsó munkanapján, karácsony 

körül hoztunk döntést. Ez mindenkép-
pen hordozza azt a pozitív üzenetet a 
pénzpiac felé, illetve külföldre, hogy a 
magyar gazdaság stabil, a kormány 
tudja, hogy mit akar. Fel lehet készülni 
a következő esztendőre, hiszen nem 
csak a költségvetést fogadtuk el, ha-
nem a jövő évi adótörvényeket is. A 
vállalkozások, az alkalmazásban álló 
munkavállalók egyaránt számolni tud-

nak a rendelkezésre álló jövedelem-
mel, amely folyamatosan emelkedik. 
A 2020-as költségvetésben sokkal 
több jut a haza védelmére, a családok 
támogatására, oktatásra, egészség-
ügyre, minden területre azért, mert 
a magyar emberek teljesítményének 
köszönhetően több forrás áll rendel-
kezésre. Meggyőződésem, hogy az or-
szág stabilitását, működőképességét 
fenntartva, a hiányt minimális szinten 
tartva, az inflációt kezelhető szinten 
tartva, egy jó költségvetési törvényt 
alkottunk! 

Ősszel önkormányzati választások 
lesznek. Mire számít, mi a választás 
tétje? Pártok megmérettetése lesz ez 
a választás? 

- Elismerésre méltónak tartom, ha 
valaki vállalja azt, hogy melyik poli-
tikai családhoz tartozik. Sokkal tisz-
tességesebb és karakánabb, mint a 
civilnek álcázott, egyébként ugyanúgy 
politikát csinálni szándékozó szerve-
zetek mögé bújni. Az önkormányzati 
választásokon mindig nagyobb szere-
pe van a személyiségnek. Egy Fonyód 
méretű településen szinte mindenki 
mindenkit ismer. Különböző politikai 
elveket vallók tűzhetik a gallérjukra 

bármelyik civil szervezet és egyesület 
jelvényét, attól ők még azok marad-
nak, akik. Arról nem is beszélve, hogy 
a szélsőjobbtól a szélsőbalig minden-
ki kapaszkodik a másikba csak azért, 
hogy valamilyen formában a hatalom 
közelébe kerüljenek. Ezek a legritkább 
esetben szolgálják az adott település 
érdekét, ezek azokról szólnak, akik 
javaslatot kevesebbet, kritikát annál 

többet fogalmaznak 
meg. Azokon a telepü-
léseken, az országnak 
azon a részein, ahol 
a kormány, a megyei 
önkormányzatok és a 
települési önkormány-
zatok együtt tudnak 
működni, sokkal több 
és hatékonyabb fejlesz-
tés van és könnyebb 
az élet, mint amikor 
ellenzékbe vonul egy 
település. Ebben a vá-
lasztókörzetben is volt 
néhány olyan telepü-

lés az előző választáson, ahol olyan 
vezetőket választottak, akik szembe-
mentek a kormánnyal. Természetesen 
azokat a pályázati forrásokat és egyéb 
kormányzati segítséget, ami jött el-
fogadták, csak ezt saját érdemüknek 
titulálták, kritizálták a kormányt és a 
megyei önkormányzatot, de a helyi 
önkormányzatot dicsőítették. Együtt-
működés nélkül ez nem megy, ezért 
nem jó az, ha egy település ellenzék-
ben van. Fonyódnak nem ellenállónak, 
hanem ellenállhatatlannak kell lennie! 
Fogjunk össze és végezzünk olyan 
munkát, hogy mindenki azt mondja, 
erre a településre mi büszkék lehe-
tünk! Abban bízom, ha az emberek 
nem tévesztik szem elől azt a legfon-
tosabb célt, hogy a polgármester és 
képviselő - testület együtt dolgozva, 
hogyan tudja leghatékonyabban szol-
gálni az adott település érdekét, ak-
kor jó döntések fognak születni. Nem 
rejtem véka alá azt a véleményemet, 
hogy a fonyódi polgármesterrel és a 
képviselő - testülettel kiváló a kap-
csolat és abban bízom, hogy az elmúlt 
ciklusnál még több fejlesztési forrást 
tudunk majd Fonyódra hozni!

	 	 										szerkesztőség
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Fonyódi Kutyafesztivál
Jótékonysági verseny 2019.au-

gusztus 17-én reggel 9.00 órától este 
20.00-ig a kutyás fürdetőhelyen. 2500 
m2 várja az érdeklődőket. A versenyen 
maximum 80 fő tud reszt venni. 
A nevezési díjat a rászoruló ku-
tyák részére fordítják. Az újpesti 
kutyaiskola biztosítja a verseny-
hez szükséges felszerelést és a 
hivatalos bírót. Ez egy nem hiva-
talos verseny szponzorokkal és 
díjakkal.

Részt vesz az eseményen Dr. 
Juhász Csaba Prof. állatorvos, 
aki a nyerteseknek és a résztve-
vőknek felajánlott konzervet ad 
a saját gyártású PettBull kon-
zervjeiből. A Fressnapf is szpon-
zorálja az eseményt és a nyerteseknek 
ajándék utalványt ajánlott fel. Emellett 
a nézők is kedvezményes vásárlásra jo-
gosító kuponokat kapnak, amit bárme-
lyik boltjukban beválthatnak. 

Profi agilitysek mutatják be kutyái-
kat és meglepetés műsort is terveznek 
a szervezők. A Hortobágyi Madár Park 

munkatársa is jelen lesz, aki egy ege-
részölyvvel színesíti a napunkat és be-
mutatja a Madar kórház mindennapjait. 
Megismerhetik munkájukat, sőt szíve-

sen fogadják a kérdéseket is. Egy másik 
versenyt is hirdettek a gyerek számára, 
ahol a rajztudásukat mutathatják meg. 
Meghívták Torma Dávidot, aki magán-
emberként ment kutyákat és Teréz Gab-
riellát, aki Bull mentő és rehabilitációval 
is foglalkozik. A szervezők reményei 
szerint ez nap minél több meglepést és 

programot tartogat majd az érdeklődők 
számára.

A Bull mentősökkel személyesen 
a saját sátruknál találkozhatnak, ahol 

adományokat is fogadnak és 
szívesen bemutatják a gazdára 
váró Bull kutyáikat. Szívesen se-
gítenek és adnak tanácsot, ha 
tervezi valaki, vagy már van ilyen 
fajtájú kutyája.

A cél: Tegyünk közösen a ku-
tyákért és ne csak a közösségi 
oldalakon mutassuk meg, meny-
nyire szeretjük őket. Itt a lehető-
ség, hogy személyesen is segít-
sünk mindezt egy jó hangulatú 
rendezvényen. Csak ránk számít-
hatnak a menhely vezetői is és a 

mentett Bull kutyák is. Előre köszönjük 
a részvételt és az adományokat.

Számla szám a nevezéshez:
10102103-80464000-01000007

Nevezési díj: 5000 Ft

Váljék kedvenceid egészségére!

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 12.00-15.00 08.00-11.00 08.00-11.00 09.00-12.00 09.00-12.00
Gyermekorvosi rendelés - B.fenyves 460-236 nincs 12.30-13.30 12.30-13.30 nincs 12.15-13.15

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. július  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
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Kishuszár tábor

Július hónapban Simon József-
né Margit nénitől kellett búcsúz-
nunk. Margit néni oszlopos tagja 
volt a nappalinak, 1993. december 
2-ától, 26 éven át, minden nap be-
jött hozzánk. Mindig, minden apró-
ságért hálás volt. Hatalmas érdek-
lődéssel és lelkesedéssel várta a 
programokat, míg egészsége en-
gedte aktívan részt is vett minden 
műsorban, bolondozásban. Moso-
lya, lelkesedése mindannyiunknak 
hiányzik és hiányozni is fog.

Névnapján készült róla az utol-
só fotó, ezzel és Ilisicsné Császár 
Rita költeményével búcsúzunk 
Tőle.

           F.A.

Már megint a halál

Már megint a halál,
És úgy szíven talál.
De elhessegetem,
Ma nem értem jött el.
Ólálkodik megint,
És csendességre int.
Enged még kis reményt,
Időt ad, egy kevést.
Hát ennyi az élet?
Oly hosszú, de véges?
Már megint a halál,
Rá kell gondolni ám,
Nélküle nincs élet,
Amely mindig véges.
Mit rejt hát a végzet?
Mindig az enyészet
Győzi le a testet?
Nincs végtelen élet?

Az idén hetedik alka-
lommal került megrende-
zésre a Fonyódi Múzeum-
ban és annak környékén 
a kishuszár tábor. Bár a 
nagyobb gyerekek már 
a tavaszi szünetben tá-
boroztak négy napot 
Simonpusztán, mégis 
igény volt egy fonyódi 
több napos táborra is. A 
legidősebb kishuszárok 
azt mondják, ez az igazi 
táboruk, hiszen óvodás 
koruk óta ide járnak a 
„béke szigetére” táborozni.

A csapatnak évközben több komoly 

A Szociális
Központ hírei

szereplése van, melyeken szükség van 
a kitartásra, fegyelemre, bajtársiasság-
ra. A jól megérdemelt munka jutalma 
ez a kishuszár tábor, mely évek óta 
„ottalvós”, ezzel is támogatva a közös-
ségi egységet. 

Az első nap a nagykanizsai I. Világ-
háborús Hagyományőrzők tartottak 
érdekes előadást. Második nap dél-
előttjét a fonyódi rendőrség felügyele-
te mellett tölthették a kis kadétok. Na-
gyoknak drogprevenciós, a kicsiknek 
közlekedésbiztonsági előadással és 
ügyességi versennyel zajlott ez a pár 
óra. Délután Kómár Ferenc, nagykani-
zsai tűzoltóparancsnok tartott előadást 

és bemutatót kollégáival. 
Késő délután nagy érdek-
lődés mellet Orosz Miklós 
a kovácsolás rejtelmeibe 
vezette be a gyerekeket.

A harmadik napon kora 
reggel Pápa Bázisrepü-
lőtérre vették útjukat a 
kishuszárok a Gripenek 
és más katonai járművek 
megcsodálására, mely 
egy régóta dédelgetett 
álom megvalósulása. Az 
esti közös összejövetel-
nél már Németh Ferenc 

hegedűművész játéka mellett járhattak 
verbunkost és nótázhattak a fiatalok.

Az utolsó napot a Magyar Honvéd-
ség akadálypályájával pezsdítették fel 
a szervezők és a katonák. A több állo-
másból álló ügyességi pontok mindenki 
tetszését elnyerték.

A szervezők köszönetet szeretnének 
mondani Fonyód városnak, a múzeum 
és a Fonyód Konyha Kft. dolgozóinak, 
a Fonyódi Rendőrkapitányságnak, va-
lamint minden segítőnek, hogy idén is 
egy jó hangulatú, értékek átadásában 
gazdag tábort tudtak a közös összefo-
gásnak köszönhetően tartani.

	 	 								szerkesztőség

Csak, ha hiszünk benne!
Akkor tán lehetne,
Egy üdvös mennyország,
Ahol van boldogság.
Már megint a halál,
E fekete madár,
Ki elvisz mindenkit,
Ki végül ránk kacsint.
Hosszú még az élet,
Nem jön még a végzet
Most mindenkiért el,
Csak egyenként visz el.
Már megint a halál,
És úgy szíven talál.
De elhessegetem,
Ma nem értem jött el.

      Fonyód, 2019. július 9.
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Tovább építi csapatát a Petőfi SE
A 2018/2019-es szezon váltakozó 

teljesítménnyel, az építkezés jegyében 
zajlott. A Somogy megyei másodosz-
tályban szereplő Petőfi SE labdarúgó 
csapata egy évvel ezelőtt Baranyai 
Dávid játékos - edzővel kezdte meg 
a munkát és egy jelentősen átalakult 
játékoskerettel a kilencedik helyen 
végzett a pontvadászatban. Harminc 
találkozóból közel a felét, tizennégyet 
megnyert a csapat, volt két döntetlen 
és tizennégy vereség is.  Ezekkel a 
mutatókkal középcsapat tudott lenni 
a gárda.

A 2019/2020-as bajnokságra már 
az állandóságot szem előtt tartva ké-
szültek Baranyaiék a nyáron. Továbbra 
is szempont a fiatalítás, fonyódi és 
környékbeli játékosok alkotják a kere-
tet. Ebben az évben is építkezni sze-
retne a labdarúgó szakosztály, hogy a 
tapasztaltabb játékosokkal karöltve a 
fiatalabb játékosok beépítésével egyre 
masszívabb, jobb csapatunk legyen. 
Távozója nincs a PSE-nek, érkező vi-
szont kettő is: Németh Péter eddig is a 
keret tagja volt, de külföldön dolgozott, 
most azonban már számolhat vele a 
vezetőedző. A másik új játékos is régi 
ismerősünk, hiszen a védő, Valkó Dá-
vid Buzsákról tér vissza a József utcai 
sporttelepre. Ő egyébként a házi gólki-

teljesítményt, akkor a tabella első felé-
ben végezhetünk.” - vélekedett Kovács 
Dávid, a Petőfi SE labdarúgó szakosz-
tályának vezetője. 

A szakvezetés nem tűzött ki konk-
rét célt a csapat elé, hiszen a szezon 
első mérkőzésein nehéz dolga lesz a 
fiúknak, már csak azért is, mert többen 
is a vendéglátásban, a turizmusban 
dolgoznak, így az első 3-4 fordulóban 
nem áll rendelkezésre mindenki, a baj-
nokság erőssége pedig igazán őszre 
kristályosodhat ki. 

Utánpótlásban a Bozsik korosztá-
lyok közül van Fonyódnak U-7, U-9, 
U-11 és U-13-as csapata is, ezen felül 
van egy U-14-es csapat, valamint az 
U-19-es korosztály is versenyezni fog. 
Így adott az utánpótlás folyamatossá-
ga.

A TAO-s forrásokból igyekszik fej-
leszteni is az egyesület, tárgyi eszkö-
zök, például a korcsoportoknak meg-
felelő felszerelések beszerzésére van 
lehetőség, ezzel élt is a PSE. Hír még 
a József utcából, hogy a város támo-
gatásával és TAO-s forrásból egy 9 fős 
Mercedes típusú kisbuszt is vásárolt a 
Petőfi SE, ami az utánpótlás és a fel-
nőtt csapat logisztikai kérdéseit hiva-
tott megoldani. 

	 	 											szerkesztőség

rály, az előző szezon során 21 találatot 
jegyző Valkó Tibor testvére. Apropó 
Valkó Tibi, az ő megtartása kulcskér-

dés volt, a jó hír, hogy marad, ehhez 
nyilván hozzájárult az is, hogy újra egy 
csapatban futballozhat testvérével. 

„Ha a rutintalanságunkat le tudjuk 
vetkőzni és állandósítani tudjuk a jó 

A régi - új igazolások: Valkó Dávid 
(14) és Németh Péter (22).

FONYÓDI PETŐFI SE -
DÉL-BALATON FC BALATONSZEMES
2019. 09. 28. 16:00
JUTA SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 10. 06. 15:00
BERZENCE SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 10. 13. 15:00
FONYÓDI PETŐFI SE - BALATONFÖLDVÁRI SE
2019. 10. 19. 14:30
MEZŐCSOKONYA SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 10. 26. 14:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KISKORPÁDI SE
2019. 11. 02. 13:00
LENGYELTÓTI VSE - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 11. 10. 13:00
FONYÓDI PETŐFI SE - BÖHÖNYE KSE
2019. 11. 16. 13:00

KARÁD SC - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 08. 11. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - ZAMÁRDI PETŐFI SE
2019. 08. 17. 17:00
CSÖKÖLY Ö.SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 08. 25. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - BALATONBERÉNYI SE
2019. 08. 31. 17:00
KAPOSMÉRŐI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 09. 07. 16:30
FONYÓDI PETŐFI SE - ÖREGLAKI MEDOSZ SE
2019. 09. 14. 16:30
SOMOGYVÁR K.Ö.SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2019. 09. 22. 16:00

SOMOGY MEGYEI I. OSZTÁLY
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2019. ŐSZ
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„Elrepült” a július a VAGABUND Vitorlás Sport-
egyesület számára

A forró nyárközép magas létszámú 
táborhetekkel, vitorlásversenyeken 
(versenyzőként, bíróként, segítőként) 
való részvétellel telt. Jú-
lius 13-14-én, a Junior 
Balaton Kupa verseny-
sorozatunk II. állomá-
sán Balatonberényben, 
Laser Pico hajóosztály-
ban versenyeztek a gye-
rekek. A kiváló szerve-
zést és a versenyzőket 
megillető gratulációk 
közül kiemelendő a 
verseny bírájának el-
ismerése, a posztot a 
VAGABUND Vitorlás SE aktív tagja és 
versenyzője Vörös Kiara töltötte be. 
Kiemelten fontos számunkra, hogy a 
gyerekek a vitorlázás egészével foglal-
kozzanak, folyamatosan támogatjuk 
őket különböző tanfolyamok/képzé-
sek elvégzésében. Az elmúlt két évben 
tagjaink sikeres vizsgákat tettek, mint: 

APRÓHIRDETÉSEK
80 literes, kémény nélküli gázbojler 
eladó! Típus: GB80.2-01 még egy év 
gyári garanciával. Kis kapacitás miatt 
lett lecserélve. Ár: 70.000,- Ft. Tel.: 06-
30/363-5981

•••
Eladó Toshiba Satellite R630-105 lap-
top. Újszerű, dohányfüst mentes álla-
pot, 120 GB SSD, jogtiszta WIN 10, mag-
nézium ház, súlya csak: 1,38 kg.
Ára.: 68 eFt.
Érd.: 06-70/276-8488

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

•••
Fonyódon a Balaton Társasüdülőben 

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.

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 
porszívó, solar zuhanyszett, műmár-
vány zuhanytálca, vízmelegítő fólia, ta-
karóponyva, vegyszerek stb. Érdeklőd-
ni: 06-20/988-5525

•••
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; 
06-85/310-066

•••
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

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

•••

vitorlás szakedző, versenybíró, ver-
senyrendező és vízimentő. A többrétű 
szakmai tudás, oktatóink többéves 

tapasztalata és lelkesedése mind-
mind hozzájárulnak nyáritáboraink 
népszerűségéhez és tovább fokozzák 
a Magyar Vitorlás Szövetség, Vitorlás 
Suli programjában akkreditált kép-
zéseinek magas színvonalát. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy az idei nyáron 
még több fonyódi gyermek vesz részt 

turnusainkban. Ezúton is köszönjük 
a szülők bizalmát, valamint a kifeje-
zetten hátrányos helyzetű gyermekek 

vitorlástáborozását tá-
mogató, a VAGABUND-
dal együttműködő helyi 
vállalkozók, magánsze-
mélyek hozzájárulását 
kezdeményezésünkhöz. 
A gyerekek részvétele 
így 80%-ban támogatott, 
amellyel sikerül a rá-
szoruló helyi családok-
ból, az idei nyáron - az 
eddig támogatott lét-
szám mellett - további 

10 gyermek részére élményeket nyúj-
tanunk. A nyár java még előttünk áll, 
további versenyeken való szereplés, az 
utolsó tábori turnusok és még jó pár 
izgalom vár egyesületünkre…. 

 VAGABUND
	 Vitorlás	Sportegyesület
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FONYÓDI 
POLGÁRI 
EGYESÜLET

SZAVAZÓLAP
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

2019. OKTÓBER 13.
SOMOGY MEGYE

FONYÓD
Érvényesen szavazni legfeljebb 8 jelöltre lehet!

ERDEI BARNABÁS     FIDESZ-KDNP

DR. CZINKNÉ TÓTH EMESE GABRIELLA  FIDESZ-KDNP

VAJDA TIBOR         FIDESZ-KDNP

FARKAS GÁBOR                    FIDESZ-KDNP

GÁBOR - MOLNÁR BEÁTA EMÍLIA     FIDESZ-KDNP

MAKKOS ZOLTÁN CSABA          FIDESZ-KDNP

GYURINA MÁRIA                  FIDESZ-KDNP

LEHEL LÁSZLÓ                     FIDESZ-KDNP

SZAVAZÓLAP
POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA

2019. OKTÓBER 13.
FONYÓD

Érvényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet!

HIDVÉGI JÓZSEF    
FIDESZ-KDNP

SZAVAZÓLAP
MEGYEI KÖZGYŰLÉS TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

2019. OKTÓBER 13.
SOMOGY MEGYE

Érvényesen szavazni csak 1 listára lehet!

FIDESZ-KDNP    


