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Új név, megújult környezet az óvodában
Százhúsz gyermek jár mostantól a 

szinte teljesen megújult Fecskepart 
Óvodába, amely nemrégiben kapta meg 
új nevét. Csodálatos, korszerű, komfor-
tosabb környezetet jelent ez a gyere-
keknek. A természetvédelemről is híres 
fonyódi ovit most korszerűsítették egy 
nagyberuházással.

Ezzel az óvoda teljes felújítása és 
bővítése is megtörtént, 
gyakorlatilag a falakon 
kívül minden megújult: 
a villanyhálózattól a 
padlóburkolatig, a fű-
tés korszerűsítésétől a 
hőszigetelésig. Napele-
meket telepítettek az 
energ iatakarékosság 
jegyében, melynek célja 
a hatékonyabb energia-
felhasználás és a racio-
nális, gazdaságos mű-
ködtetés. Az energetikai 
fejlesztésnek köszönhe-
tően várhatóan a fűtésre 
felhasznált földgáz mennyisége jelen-
tős mértékben lecsökken, mely az eh-
hez kapcsolódó kiadások mérséklését 
is eredményezi fogja. Ennek köszön-
hetően az épület működtetése során 
az üvegházhatású gázok kibocsátása 

nagymértékben csökkenni fog, a nap-
elemes rendszernek köszönhetően je-
lentős elektromos áram csökkenés ér-
hető majd el. Összességében a projekt 
tehát hozzájárul Magyarország Kormá-
nyának azon célkitűzéseihez, mely az 
alacsony széndioxid-kibocsátású gaz-
daságra való áttérés megvalósítását 
támogatja. A külső nyílászárók cseréje, 

a tető hőszigetelése, a külső lábazati 
és homlokzati hőszigetelés, az elavult 
kazán cseréje a fűtési és használati 
melegvíz rendszer korszerűsítése, va-
lamint a külső és belső világítótestek 
cseréje is megtörtént a modernizálás 

érdekében. Az épület északi szárnyá-
ban új helyiségeket alakítottak ki: az 
intézmény egy tornateremmel bővült, 
amelyre már nagy szükség volt. Új iro-
dahelyiségekkel és raktárakkal is kiegé-
szítették az épületet. 

A beruházás a bölcsődét is érintet-
te, hiszen férőhely bővítés céljából új 
csoportszobát alakítottak ki. Teljesen 

megújult, korszerű kony-
hát alakítottak ki, mely 
maradéktalanul ki tudja 
szolgálni a legkisebbek 
étkezési igényeit. A kör-
nyezetrendezés során az 
útról beljebb került a jár-
da, így biztonságosabban 
lehet megállni az épület 
előtt, szélesebb sávot 
hagyva a forgalomnak. 
Az udvarban parkolót is 
kialakítottak. Az óvoda 
felújítása bruttó 400 mil-
lió forintba került, amely-
hez csaknem 240 millió 

forintos támogatást kapott Fonyód: 
150 millió forintot egy TOP 3.2.1. kód-
számú energetikai pályázatból, 89 971 
038 forintot pedig TOP 1.4.1 kódszámú 
bővítéses pályázatból. A különbözetet 
az önkormányzat állta saját forrásból.

Hétfői Piac: A főszezonban sikeres volt!
Az idei évben a Képviselő - testület 

döntésével lehetővé tette a kereske-
dők számára, hogy a hagyományos 
szerdai és szombati napok mellett 
május hónaptól szeptember végéig 
hétfőn is árusítsanak a Balaton déli 
partjának legnagyobb piacán.

Májusban a kedvezőtlen sze-
les, csapadékos időjárásban ez 
még nem tudott megvalósulni, 
azonban a pünkösdi hosszú 
hétvégét követő időszakban, a 
szezonban már hétfőn is egy-
re több árus élt a lehetőséggel, 
ami egyébként a szezonbérle-
tesek számára többletköltséget nem 
jelentett.

Megfigyelhető volt a Fonyódi Piac 
töretlen népszerűsége a hagyomá-
nyos nyitva tartás (szerda és szom-
bat) során, hiszen óriási tömegek láto-

gatták az élelmiszer piacot, de bármi 
mást árultak is itt a kofák, mindenre 
volt vevő. Ehhez igazodva alakult a 
kereslet hétfőn, amikor egyre több 
fonyódi lakos gondolta úgy, az igazi 
tumultust elkerülve a hét első nap-

ján piacozik egyet. Jó lehetőség volt 
ez azoknak a vendégeknek is, akik a 
hétvégi váltás miatt szombaton még 
nem tudtak kijutni vásárolni, azonban 
nem kellett szerdáig várniuk, hétfőn is 
beszerezhették a kiszemelt portékát. 

A piac szeptember végéig még lá-
togatható lesz hétfőn is, természete-
sen ez éppúgy időjárás függő, ahogy 
májusban volt, vagy ahogy akár egy 
szerdai, vagy szombati piacot is el-
moshat az esős időjárás. A Képvise-

lő - testület szeptemberi ülésén 
fogja tárgyalni az összegzett 
tapasztalatokat, ennek függ-
vényében dönt arról, hogy a 
továbbiakban hogyan alakul a 
Fonyódi Piac nyitva tartása.

Egy biztos: a főszezonban 
van értelme, ezt valamennyien 
tapasztalhattuk mi fonyódiak, 

ha pedig a szezonhosszabbítás meg-
fogalmazott célja a régiónak, ebben 
fejlődő piacunk élen járhat azzal, 
ha hétfőn is elérhető lesz májustól 
szeptemberig. 

	 	 										szerkesztőség
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Megújult járdákon közlekedhetünk

Eredményes szezont zárt a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület

Fonyódon sokan szeretnek sétálni, 
ami nemcsak egészséges tevékenység, 
hanem páratlan környezetű városunkban 
kiváló kikapcsolódás, akár látnivalóink-
hoz ellátogatni, akár csak szépülő váro-
sunk bármelyik területén korzózni egyet.

Természetesen nem mindegy, hogy 
milyen minőségű utakon, járdákon te-
hetjük ezt meg. A Városüzemeltetés 
költségvetésében nem csak útfelújítás 
és kátyúzás szerepel, hanem járdáink 
közül is megújul néhány évről évre. Az 
idei esztendőben első ütemben a Turul 
utcából, a mentőállomástól a Bartók 
Béla sétányra vezető járda újult meg. Az 
általános iskolások által rendszeresen 
igénybe vett gyalogút építése jelenleg is 
folyamatban van, a Szabadság utcától a 
Fő utcáig, illetve a Fő utcától a Harmatos 
utcai buszváróig újul meg a József utcai 
járda a gyerekek biztonsága érdekében.

A Tourinform Fonyód éves szinten 
működő Tourinform Iroda. A Turisztikai 
szezonban a Dísz téren, a Vigadó téren, 
valamint a Várhegyi kilátónál tartottuk 
irodáinkat nyitva. Jövő szezonra a Si-
pos-hegyi kilátónál is tervezzük az aján-
déktárgy értékesítését.

A Tourinform Irodákat a Fonyódi 
Turisztikai Egyesület működtette, 2 fő 
állandó alkalmazottjának irányítása 
mellett, 14 főiskolást, egyetemistát 
és középiskolás diákot alkalmaztunk. 
A nyári munkaerő nyelvi ismereteinek 
köszönhetően a magyar nyelv mellett, 
angolul, németül, oroszul, románul tud-
tunk információt nyújtani. 

Az irodákban található televíziókon 
0-24 órában láthatók az aktuális fonyódi 
programok, fonyódi imázsfilmek. Kiad-
ványainkkal részt vettünk a város nép-
szerűsítésében, a két kiemelt magán-
szervezésű rendezvényen és a Balaton 
Regattán is. Idei nyáron egy Selfiepont 
automatát helyeztünk ki a Dísz téri iro-
dánk mellé és emellett csatlakoztunk a 
Turista Érem értékesítők csapatához, 
melynek nagy gyűjtőtábora van or-
szágszerte és egész Európában is. A 
2019-es nyártól az ide látogató turisták 
Fonyód nevezetességeit találják meg az 
érméken: - Emberpár, Balatoni szél-szo-
bor és a Várhegyi kilátó. A Kajla pecsét 
iránt is nagy volt az érdeklődés a kis di-
ákok és a szülők részéről egyaránt. Két 
infóponton volt lehetőség a diákoknak 
pecsétet szerezni az útlevelükbe.

A kivitelezők gőzerővel dolgoznak, 
így hamarosan ezen a szakaszon is 
komfortosabb, korszerűbb járdán köz-
lekedhetünk.

Az óvoda korszerűsítése, felújítása 
kapcsán pedig közvetlenül az intézmény 
előtt átalakították a járdát oly módon, 
hogy nagyobb hely lesz megállni gép-
járművel az épület előtt, nagyobb teret 
hagyva a Fő utcai forgalomnak és ké-
nyelmesen elérhető az épület főbejárata 
a beljebb kialakított járdaszakaszról is.

Álláspályázatok 
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

pályázatot hirdet:
- projektmenedzser
- beruházási műszaki lebonyolító

munkakörök betöltésére.

A pályázatok megtekinthetők a 
https://kozigallas.gov.hu és a 

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának
határideje

2019. szeptember 25. napja.

Jelentős növekedést tapasztaltunk 
belföldi vendégek szempontjából. Né-
hány számadat az érintett időszakról 
(Dísz téri, Vigadó téri, Várhegyi kilátói, 
központi irodai): ajándéktárgy értéke-
sítésből befolyt összeg: 3.347.965 Ft, 
összesen 11.796 fő látogató.

2019-ben szervezetünk segítségével 
és közreműködésével az alábbi prog-
ramok valósultak meg városunkban: X. 
Kolbászfesztivál, II. Kulinária, Dog Beach 
Fest, Balaton átevezés, Fonyódligeti 
nap, Zenés programok a Vigadó téren 
és a Dísz téren, Hal és Petyek napok, X. 
Fonyódi Sörfesztivál, Klasszikusok a Ba-
laton hullámain 3.0, Harcsafesztivál és a 
helytörténeti séták.

Az egyesület szervezésében lévő 
programokon kívül két nagy országos 
hírű fesztivál is Fonyódot választotta 
helyszínéül. A RetroBalaton Fesztivál 
és a RockBalaton ideje alatt feltűnően 

megnövekedett városunkba látogatók 
száma. Szintén külsős szervezésben 
zajlott július-augusztus hónapokban a 
Sacravia színház előadás sorozata az 
általános iskola szabadtéri színpadán.

2019-ben Fonyódon a Turisztikai 
Egyesület szervezésében összesen 66 
ingyenes zenés, táncos, könnyű és ko-
molyzenei produkciót, illetve előadást 
szerveztünk. Idén is sikerült olyan minő-
ségi programsorozatot összeállítani, ami 
- a visszajelzések alapján is - kielégítette 
a nézők szórakozási igényeit. A rendezvé-
nyeket az idei évben világhírű fellépőkkel 
hirdettük meg, az idei fesztiválokról is el-
mondható, hogy három nemzetközi sztár 
Fonyódon lépett színpadra, teltházas 
koncerten. A műsorkínálat kialakítása 
kapcsán törekedtünk arra, hogy minden 
korosztályt megszólítsunk a programja-
inkkal. Kellemes tapasztalat számunkra, 
hogy a nyaralók mellett rendezvényein-
ken szép számban jelennek meg fonyódi 
és környékbeli lakosok, családok. 

Összességében megállapíthatjuk, 
hogy az idei nyári szezon sikeresen le-
zajlott, valamennyi tervezett program 
maradéktalanul megvalósult.

	 	Fonyódi	Turisztikai	Egyesület
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A Városüzemeltetés munkálatai
A szezon végén összegezve látjuk, 

hogy mennyi feladatot oldott meg 
a Városüzemeltetés idén nyáron is. 
Fonyód területének folyamatos tisz-
tán tartása, közterületek, sétányok, 
gereblyézése, seprése, hulladék, le-
vél összeszedése és elszállítása fo-
lyamatos feladataink közé tartozik. 
Elvégeztük az árkok tisztítását a 
Turul utcában, a Bartók utcában és 
a Dobó utcában. Kátyúzási munkát 
végeztünk mart aszfalttal a Szilágyi 
Erzsébet utcában és a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában. Kátyúztunk fehér 
mészkőzúzalékkal is, a Zrínyi utca 
északi szakaszán, a Liget utcában, a 
Bajcsy-Zsilinszky utcában és a Fürdő 
utca útpadkájánál.

A strandokról az összegyűjtött usza-
dékokat elszállítottuk. Folyamatosan 
karban tartottuk a játszótéri eszközö-
ket, szükség esetén felújításuk is meg-
történt. Üzemeltettük a Sándortelepi 
Panoráma strand gyermek vizes ját-
szóterét. Az Árpád parton forgalom te-
relő oszlopokat helyeztünk ki, melyek 
a megújult strand területét hivatottak 
megvédeni az autóktól. A Városi stran-
don kerítést javítottunk.

Intézményeinknél és a szociális 
bérlakásoknál felmerülő karbantar-
tási munkákat is elvégeztük. Részt 
vettünk az óvoda költöztetésében 
az iskolából vissza, a közben már 
megújult, eredeti helyére. Újdon-
ságként hatott a lakosságnak és a 
vendégek számára is a virágos ke-
rékpárok kihelyezése.

Természetesen augusztus 20-a, 
államalapításunk ünnepe alkalmából 
hagyományaink szerint megtörtént 
a nemzeti és városi zászlók kihelye-
zése. A szabadstrandok felújítása 
kapcsán a kihelyeztünk szaniter- és 
baba-mama konténereket. A virágo-
kat és az új ültetésű fákat öntöztük. 
Folyamatosan nyírtuk a füvet és vág-
tuk a sövényt a közterületeken. Óri-

ási látogatottságot hozott a piac. A 
terület folyamatos tisztán tartása és 
a piac WC felügyelete egyaránt fel-
adatunk volt. A különböző rendezvé-
nyeink lebonyolításában is szerepet 
vállaltunk. Parkolókat üzemeltettünk 
szezonálisan a Hunyadi utcában, a 
Fürdő utcában és a piacon. Ezen felül 
elláttuk a Kripta villa, a Sipos-hegyi- 
és a Várhegyi kilátó, a Sándortelepi 
Panoráma strand beléptető rendsze-
rének, és a Kutyás fürdetőhely üze-
meltetését és felügyeletét is.

	 	 					Kristóf	Györgyné

Virágos elismerés
2019.08.24-én került megren-

dezésre a Virágos Magyarország 
díjátadója. Ezúttal az előző évektől 
eltérően regionális szinten került 
megrendezésre az esemény, ahol 
Somogy, Tolna és Baranya megye 
településeit díjazták. Fonyód vá-
rosa ismét elismerésben részesült.

A Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyében több 
szempontot figyelembe véve hoz-
ták meg bírálati döntéseiket, ahol 
nemcsak a virágosításra, hanem 
a megvalósított fejlesztésekre is 
odafigyeltek.

Az idei évben Fonyód Város Ön-
kormányzata oklevelet vehetett át 
az átgondolt, környezettudatos 
szemléletű turisztikai fejlesztése-
kért.

        Kristóf Györgyné
        ügyvezető igazgató 

Turisztikai szezonhosszabbítás:
Csiszta fürdő a kulcs!

Hosszú ideje dolgoznak a Balaton 
parti települések és közvetlen von-
záskörzetünkhöz tartozó falvak és 
községek, hogy valamilyen módon, 
például új attrakciókkal meghosszab-
bítsák a turisztikai szezont. Vannak 
azonban olyan lehetőségek is, melyek 
már most is adottak, de még nincse-
nek teljes mértékben kiaknázva. Ilyen 
például Csiszta fürdő, amelynek kap-
csán Buzsák és Fonyód régóta együtt 
gondolkodik, hogyan lehetne nem 
csak a két település, hanem a régió 
javára fordítani a fürdő kínálta lehető-
ségeket és meghosszabbítani a sze-
zont. A termálfürdő nem csak nyáron 
rossz időben, hanem azon kívül is jó 
alternatíva és programlehetőség a he-
lyiek és az ide látogatók számára is. 

Jó lehetőség a Csiszta fürdőt 
és Fonyódot összekötő kerékpár-

út megépítése, azonban ez csak 
egy része egy komplex fejleszté-
si csomagnak. Csiszta pusztán 
hamarosan megkezdődik egy lá-
togatóközpont kialakítása, Bala-
tonfenyvestől pedig az odavezető 
kisvasút nyomvonala újul meg.  Ez-
zel párhuzamosan valósítják meg 
az új kerékpárutat, azonban ez kü-
lön nyomvonalon lesz kialakítva a 
közút mellett, amelynek a tervei is 
elkészülnek a kerékpárút megvaló-
sítása során. A biciklisek számára 
kialakítandó út a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program ke-
retében, mintegy félmilliárd forintos 
támogatásból épül meg. Magának a 
fürdőnek a fejlesztése és napiren-
den van, amelyből Fonyód és a régió 
is profitálhat. 

	 	 										szerkesztőség
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Tájékoztatjuk a választásra jogosult 
polgárokat, hogy a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásán Fonyód településen az aláb-
bi információkat érdemes tudni: 

A szavazás napja:
2019. október 13. 

Polgármester:
1 mandátum

Egyéni listás képviselő:
8 mandátum

Szavazókör sorszáma: 001
Szavazóhelyiség címe:

Hunyadi J. u. 3. (Gimnázium)

Szavazókör sorszáma: 002
Szavazóhelyiség címe:

Béke u.1. (Bacsák György
Szakképző Iskola)

Szavazókör sorszáma: 003
Szavazóhelyiség címe:

Bartók Béla u. 1.
(Panoráma Étterem)

Szavazókör sorszáma: 004
Szavazóhelyiség címe:

Vízmű u. 1. (Vízmű)

Az Ön véleménye is számít, hogy ki 
legyen a polgármester és kik legyenek 
az önkormányzati képviselők Fonyód 
településen, valamint, hogy kik le-
gyenek a megyei közgyűlés tagjai. A 
véleményét úgy tudja kifejezni, hogy 
elmegy szavazni.

A Fonyód város közigazgatási te-

rületén rendezett helyi választáson 
induló polgármester - és képviselő - 
jelöltek személyéről a valasztas.hu 
weboldalon, Fonyód települését kivá-
lasztva a jelöltek, listák menüpontra 
kattintva tájékozódhat! 

Szavazni csak személyesen, a 
postai úton megkapott értesítőben 
meghatározott címen és feltételekkel 
lehet. Ha nem tud elmenni a szavazó-
helyiségbe, kérheti, hogy otthonában 
szavazhasson. Kérelmét benyújthatja 
online, ügyfélkapus azonosítás nél-
kül 2019. október 9. napján 16 óráig. 
Ügyfélkapus azonosítással 2019. ok-
tóber 13. napján 12 óráig.

Postán történő igénylésének 2019. 
október 9. napján 16 óráig kell beér-
keznie a lakóhelye szerinti választási 
irodába.

Személyesen benyújthatja igénylé-
sét 2019. október 11. napján 16 óráig 
a lakóhelye szerinti választási irodá-
ban.

Írásbeli meghatalmazással, meg-
hatalmazott útján kérelmét 2019. 
október 11. napján 16 óráig a helyi 
választási irodához, vagy 2019. ok-
tóber 13. napján 12 óráig a lakhelye 
szerinti szavazókör szavazatszámlá-
ló bizottságához kell eljuttatni.

Írásbeli meghatalmazással nem 
rendelkező kézbesítővel (hozzátar-
tozó, vagy egyéb személy) kérelmét 
2019. október 9. napján 16 óráig a 
helyi választási irodához, vagy 2019. 
október 13. napján 12 óráig a lakhelye 
szerinti szavazókör szavazatszámlá-
ló bizottságához kell eljuttatni.

Mozgóurnát kérhet: https://www.
valasztas.hu/mozgourna-igenylese

Ha Ön a szavazás napján Ma-
gyarországon, azonban bejelentett 
lakóhelyétől eltérő településen, bu-
dapesti kerületben (vagy ugyanazon 
a településen, de a lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő szavazókör terü-
letén) fog tartózkodni, átjelentkezés-
sel szavazhat (amennyiben tartóz-
kodási helyét legkésőbb 2019. június 
26. napjáig bejelentette). Kérelmét 
akkor fogadják el, ha 2019. október 
9. napján 16 óráig beérkezik a lakó-
helye szerinti választási irodába. Átje-
lentkezés: https://www.valasztas.hu/
atjelentkezesi-kerelem-benyujtasa

Szavazáshoz vigye magával érvé-
nyes igazolványait (állampolgársága 
szerinti tagállam hatósága által kiál-
lított útlevél, vagy személyazonosí-
tó igazolvány és lakcímigazolvány). 
Szavazás előtt ellenőrizze, hogy ok-
mányai nem jártak-e le. 

A választással kapcsolatos to-
vábbi kérdéseire a www.valasztas.
hu honlapon kaphat választ, vagy a 
polgármesteri hivatalban működő 
választási irodától kérhet részletes 
tájékoztatást! 

	 	 								Választási	Iroda

Helyi önkormányzati választások 2019 - Fonyód

Eszközfejlesztés a Fonyód Média Kft.-nél
Az elmúlt hónapokban - két, pályá-

zat keretében a cégnél dolgozó kollé-
ga után járó támogatásból származó 
megtakarítást tudtunk fejlesztésre 
fordítani - új technikai felszereléssel 
bővült a meglévő eszközállományunk. 

Vásároltunk egy új videókamerát, 
e mellé egy új állvány, interjú mikro-
fonokhoz vezeték nélküli egység, egy 
kamera,- és egy fotóstáska került 
beszerzésre. Az új kamera segítsé-
gével, kiegészítve a meglévő koráb-
bi kamerákat, változatosabbá tudjuk 
tenni a készülő TV-s anyagokat, mert 

egyszerre több szögből tudjuk rögzí-
teni az eseményeket, legyen az kon-
certfelvétel, stúdióbeszélgetés vagy 
interjú. A vezeték nélküli egység által 
szerkesztőink interjú készítés köz-
ben nagyobb mozgásteret engedhet-
nek meg maguknak. A táskák az esz-
közök szállításában és biztonságos 
tárolásában játszanak szerepet.

Bízunk abban, hogy ezáltal még 
színvonalasabb műsorokkal tudjuk ki-
szolgálni és szórakoztatni hűséges né-
zőinket akár a városi kábelhálózaton, 
akár interneten követik adásainkat! 
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HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 

Az 2019. október 13-án esedékes önkormányzati választással kapcsolatos minden fontos információ a
www.fonyod.hu weboldalon, a hirdetémények/választás2019 menüpont alatt található! 
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Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

Étkezéseit fizetheti: készpénzzel, átutalással, Otp szép kártyával és bankkártyával is.
Fonyód kártya felmutatásával 5% kedvezményt biztosítunk, melynek feltétele, adott hónapban

minimum 20 adag rendelése és annak egyszeri, egy összegben történő fizetése esetén.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

09.16. Hétfő Burgonyaleves
„A”Sertéspörkölt,tökfőzelék

„B”Borsos tokány,párolt rizzsel

09.17. Kedd Zellerleves
„A” Rakott kelkáposzta

„B”Gombapaprikás,galuskával

09.18. Szerda Paradicsomleves
„A” Olaszos csirkecomb, sült burgonyával

„B” Lecsós szelet,párolt rizzsel

09.19. Csütörtök Kertészleves
„A”Tarhonyás hús,uborka salátával

„B”Burgonyafőzelék, vagdalttal

09.20. Péntek Májgaluska leves
Rizsfelfújt,csoki öntettel,gyümölcs

09.23. Hétfő Kelbimbóleves
„A”Bolognai spagetti
„B” Csirkemell rizottó

09.24. Kedd Daragaluska leves
„A” Pulyka apró hús,Zöldbab főzelékkel

„B” Csülökpörkölt,főtt burgonyával

09.25. Szerda Foghagyma krémleves
„A” Rántott halfilé párolt rizzsel, tartár mártással

„B” Gombás szelet, tészta körettel

09.26. Csütörtök Zöldborsóleves
„A”Rakott burgonya,csemege uborkával

„B” Lecsós tokány,párolt rizzsel

09.27. Péntek Paradicsomos húsos káposzta
Pogácsa, gyümölcs

09.30. Hétfő Zöldbableves
„A”Tejszínes csirkemell,burgurral

„B” Rakott karfiol

10.01. Kedd Kelbimbóleves
„A” Vagdaltszelet, petrezselymes burgonya, cseme-

ge uborka
„B” Lasagne

10.02. Szerda Hagymaleves
„A” Budapest sertésszelet,párolt rizzsel

„B” Hawaii szelet,  mazsolás rizzsel

10.03.Csütörtök Daragaluska leves
„A” Sertés apró hús,kelkáposzta-főzelék

„B”Tavaszi tokány Párol rizzsel

10.04. Péntek Legényfogó leves
Lekváros bukta,gyümölcs

10.07.Hétfő Karalábéleves
„A” Sertéspörkölt,sárgaborsó-főzelék

„B” Chilis bab,párolt rizzsel

10.08. Kedd Gombaleves
„A” Rakott burgonya,csemegeuborkával

„B”Temesvári tokány,párolt rizzsel

10.09. Szerda Sütőtökkrémleves
„A”Rántott hal,Rizi-bizi

„B”Rántott szelet,burgonyapürével

10.10. Csütörtök Kertészleves
„A”Borsos tokány ,bulgur

„B” Sonkás-tejszínes tészta

10.11.Péntek Babgulyás
Vaníliás csiga, gyümölcs

750 Ft

Kripta villa
Múzeum és kávézó

Fonyód, József u. 16.

Nyitva tartás:
H–V: 1100 - 1900

Kripta villa múzem:
06-20/423-3536

Villa Kávézó:
06-20/311-8791

Nyitva:
szeptember 30-ig!
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Meghívó az Idősek Hónapja alkalmából rendezett 
városi kulturális programokra 

Tökfaragó verseny - Felhívás 2019.
Várjuk a tökből készült alkotásokat, 2019. október 12-én szombaton 12 óráig a Dísz téren tartott Tök Jó Napon!

Az otthon saját tökből elkészített lámpásokat, díszített tököket, kompozíciókat a következő kategóriákban lehet nevezni: 
• Egyéni, • Csoportos, • Családi

A tökfaragó verseny előregisztrációhoz kötött.
Regisztrálni 2019. október 10. csütörtökig lehet

egyéni, családi és csoportos kategóriákban.
A helyszínen már nincs lehetőség regisztrációra,

a versenyben az otthon elkészített alkotások vesznek részt!

Információ és regisztráció:
Tel.: 06/20-320-5599

E-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu

KEDVES FONYÓDI HÖLGYEK, ASSZONYOK!
 Tök Jó Sütik versenyt hírdetünk, melynek napja

2019. október 12. 12 óra

Helyszín : Tök	Jó	Nap,	Dísz	tér	

Kategória : Édes tökös sütemények

Jelentkezési határidő: 2019. október 10. (csütörtök) 16 óra

Fődíj: Multifunkcionális konyhai robotgép

Különdíj: Süti Sütők legjobb sütije cím -  melyre a közönség véletlenszerűen 
kiválasztott tagjai szavazhatnak.

Az elkészített süteményeket a verseny napján 12 óráig várjuk a rendezvényre, 
kérjük tüntesse fel a sütemény nevét és a receptet is.

Nevezni egy tálca sütivel lehet: 15-20 szelet. 

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
 Tel.: 06-85/900-050; 06-20/380-3778;

E-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu

Október 1. kedd 
Idősek Világnapja: Idősek Hónapja 
nyitó rendezvény vacsorával 
Helyszín: Mátyás Király Gimnázium 
Időpont: 17:00 óra 
(regisztrációhoz kötött)
Október 3. csütörtök
Sétahajózás a Balatonon
Helyszín: Kikötő
Időpont: 14:00 óra
(regisztrációhoz kötött)

Álláspályázat
A Fonyód Média Nonprofit Kft.

pályázatot hirdet:

 - operatőr, vágó
 - szerkesztő

munkakörök betöltésére.

A fényképes önéletrajzokat az
allas.fonyodmedia@gmail.com

e-mail címre várjuk. 

A pályázat benyújtásának határideje 
2019. október 15. napja

További információk:
06-20/321-5054

Október 12. szombat
TÖK JÓ NAP gasztronómiai, családi 
rendezvény  
Helyszín: Dísz tér
Időpont: 11:00 órától-20:00 óráig
 
Október 29. kedd
Balatoni Impressziók - Kovács Emőke 
könyvbemutatója
Helyszín: Fonyódi Kulturális Központ 
Időpont: 17:00 óra

November 11. hétfő
Márton napi libavacsora - Idősek Hó-
napja záró rendezvény 
Helyszín: Mátyás Király Gimnázium 
Időpont: 17:00 óra 
(regisztrációhoz kötött)

Regisztráció és információ: 
Fonyódi Kulturális Intézmények  

(8640, Fonyód, Ady Endre u. 17.) 
Tel.: 06-85/900-050; 06-20/380-3778;

E-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Gimnázium

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Kikötő

Kikötő

Millenniumi Kettőskereszt

Dísz tér

Vigadó tér

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Szeptember 14-től Október 29-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Szeptember 14. szombat 

17 óra 

Szeptember 22.
vasárnap 9 óra

Szeptember 27. péntek 
18 óra 

Október 3. csütörtök
14 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Kulturális Örökségnapok a Múzeumban:
Papp S. Gábor emlékkiállítása

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

Szeptember 20. péntek 
20 óra

Szeptember 24. kedd
17 óra 

Október 1. kedd
17 óra 

Október 5. szombat 
14.30 

Október 16. szerda
18 óra 

Október 21. hétfő
18 óra 

Október 29. kedd
17 óra 

Október 12. szombat
11 óra 

Október 19. szombat
15 óra 

Október 25. péntek
18 óra

Csillagászati bemutató Gazdag Attila és a Nagykanizsai
Amatőrcsillagász Egyesület közreműködésével

Ökumenikus Kulturális Est - Dr. Fischl Vilmos evangélikus
lelkész: „Iszlám és keresztyénség” 

Családi futónap (esőnap: szeptember 29.)

Nádas József festőművész kiállítása

Idősek Világnapja - nyitórendezvény (regisztrációhoz kötött)

Sétahajózás a Balatonon (regisztrációhoz kötött)

Tök Jó Nap - gasztronómiai rendezvény, tökös ételekkel

Musica Sancta együttes triója

Győrfi Pál Országos Mentőszolgálat szóvivőjének
közönségtalálkozója

Sirály Art kiállítás megnyitó

Balatoni Impressziók - Kovács Emőke könyvbemutatója

Helytörténeti szomszédolás - Szeretettel várjuk a 
balatonfenyvesieket

„Vonuló madarak ősszel a Balatonnál” - Őszi madárvonulás
megfigyelése Havasi Mátéval 
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Gimnázium

Ráczné Klein Szandra diplomás 
optometrista, kontaktológus, látszerész 
vagyok. Férjemmel Rácz Szabolccsal - 
aki szintén látszerész - 
nyitottunk optikát 2018 
novemberében Fonyó-
don a Béke utcában.

Lengyeltótiban szü-
lettem és nőttem fel, 
majd a fonyódi Mátyás 
Király Gimnázium tanu-
lója voltam. 2006-ban 
az érettségit követően 
tanulmányaimat Buda-
pesten folytattam a lát-
szerész és fotócikk ke-
reskedő iskolában, valamint elkezdtem 
a gyakorlatomat Fonyódon a Kereszt-
apám 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.

Kikötő

Kikötő

Millenniumi Kettőskereszt

Dísz tér

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

kápolna:
szombat 18:30 óra

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján 

az esti szentmisék a
plébániatemplomban lesznek.

Szeretettel várjuk a családokat!

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

• szeptember 15. vasárnap 9:30  istentisztelet
• október 6. vasárnap 9:30  úrvacsorás isten-
tisztelet
• október 20. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra

október 16-án, szerdán 16 órakor
Schmidt Jánoséknál (Temető u. 44.)

Ökumenikus Kulturális Estek
a Múzeumban 

szeptember 24-én, kedden 17 órakor
Dr. Fischl Vilmos ev.lelkész a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának  főtitkára 

Előadás: Iszlám és keresztyénség 

Református Istentiszteletek
rendje

minden vasárnap 11 órától a Fonyódi 
Protestáns templomban:

• szeptember 15. 1 Kor 1,18-31
• szeptember 22. 1 Kor 2,1-5
• szeptember 29. úrvacsorás, 1Kor 2,6-16
• október 6. családi, 1Kor 3,1-5
• október 13. 1Kor 3,6-23

A hónap 2. és 4. vasárnapján 
gyermekistentisztelet a parókián,

a templomból indulva a főének után.
Egyéb alkalmak:

• szeptember 21. 9.00-18.00 Gyülekezeti 
jógyakorlatok szerzése jegyében látogatás a 
pestszentimrei Együtt egy úton ökumenikus 
rendezvényen
• Kárpátaljai adományátadás és látogatás 
a Nagydobronyi Gyermekotthonban és 
gyülekezeti kirándulás a Vereckei hágó, Visk, 
Szolyva, Beregszász érintésével
• családlátogatás, lelkigondozás, beszélgetés 
kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Lelkipásztor: Halász Noémi, 30/4917241
halasz.lelkesz@gmail.com, 

Az elmúlt 13 év szakmai tapasztala-
tait felhasználva közösen megnyitottuk 
a fonyódi üzletünket, ahol teljes körű 

optikai szolgáltatást 
nyújtunk úgy mint látás-
vizsgálat, szemüveg ké-
szítés, szemüveg javítás, 
kontaktlencse illesztés. 

Jól felszerelt, mo-
dern gépparkkal és 
bőséges árukészlettel 
(minőségi optikai ke-
retek, napszemüve-
gek, kontaktlencse és 
ápoló folyadékok, na-
gyítók, tokok)  várjuk 

kedves Ügyfeleinket. 
Computeres látásvizsgá-

lat a teljes nyitvatartási időben 

igénybevehető, amelyhez nem szük-
séges bejelentkezés.

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

Bemutatkozik a Szandra Optika
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A Szociális Központ hírei

Közlemény - Fonyód Média Nonprofit Kft. 

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjai 
„ S alkony ha jön, a nád alig zendül, barna szántásba dől már a határ, 
kökénybokorban üres  fészek, és a bokrok alatt alszik a Nyár” - Fekete István

Szeretettel emlékeztünk  meg ked-
ves tanárunkról,  Simon Ottóról. Az Új 
Könyvek így írt költői munkásságáról: 
„A gyönyörű természeti képek, a Bala-
ton szépségeit megörökítő versek az 
örök emberi értékekről, a szülőföldről, 
szerelemről, az emlékezésről, megtartó 
emberi közösségekről, a szív erejéről 
szólnak.”

Az idén is fantasztikus hangulatban 
zajlott a Bálint Lehel lábtenisz emlék-
verseny sok lelkes versenyzővel, jó 
eredményekkel.                                                  

 A Mozdulj! Közhasznú Egyesület 9. 
alkalommal szervezett különleges, kö-
zös  tandemkerékpártúrát  a látóknak 
és a látássérülteknek. A Balaton körüli 
út nagy élmény minden résztvevőnek, 
de különösen a fogyatékkal élőknek, 

Július hónapban Magdolnákat ün-
nepeltünk. Augusztus hónap sem telt 
el ünneplés nélkül. Klári 
nénit, valamint Rózsikát 
köszöntöttük névnapju-
kon. Horváth Józsefné 
Rózsi nénit otthonában 
köszöntöttük névnapja 
alkalmából.  A meleg nyá-
ri napokon cukrászdába 
mentünk. Az Andocsra ter-
vezett kirándulást Margit 
néni távozása és az időjá-
rásra való tekintettel elhalasztottuk. 
Az októberi Idősek hónapja már láz-
ban tartja a nappali kreatív csapatát, 

Tisztelt Jelöltek! Jelölő Szerveze-
tek! Tisztelt Választópolgárok! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy: 
A politikai hirdetések választási 

kampányidőszak alatti (2019. 08. 24-
től 2019. október 13-a 19:00 óráig) 
közzétételéről a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
rendelkezik.

Ez alapján, a médiaszolgáltatások-
ról és a tömegkommunikációról szó-
ló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint 

hisz ők segítség nélkül 
nem élhetnék át a bi-
ciklizés élményét. Igazi 
színfolttá vált a csapat, 
sok balatoni településen 
már ismerősként vissza-
várják őket. Mint minden 
évben, az idén is  eltöltöt-
tek egy napot Fonyódon. 
A Napsugár kempingben 
táborozott le a 75 fős 
konvoj, ahol finom tar-
honyás lecsóval vártuk őket. Városné-
ző körutat tettek a kisvonattal, megte-
kintették a Kripta villát. A Dísz téren a 
város rézből készült miniatűr mását is 
megtapinthatták. A makett segítségé-
vel a gyengénlátók és a vakok is képet 
alkothattak Fonyód nevezetességeiről. 

Szeptemberben Badacsonyba ké-
szülünk a Szüreti Felvonulásra, nagyon  
fog hiányozni a Göndöcz tanár úr! Ter-
vezzük a Niklai Mézes nap programjain 
való részvételt is. 

További jó időtöltést kívánok minden 
kedves olvasónak!

    		Németh	Julianna			            

ismét színes palettával készülünk.
Intézményünk életében személyi 

változások is 
történtek az 
elmúlt időszak-
ban. Sikerült 
megtalálni a 
Központ szak-
mai egységve-
zetőjét Rédai 
Zoltánné, Irma 
személyében, 
aki egyben az 

intézményvezető helyettese is. Csa-
ládsegítőnk, Varga Mónika anyai örö-
mök elé néz, így az ő feladatait, egy 

sokak számára ismert személy, Szász 
Alexandra Anna vette át.

A Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat soron követ-
kező adományosztása (ru-
habörzéje) 2019. október 
2-án szerdán lesz. Tovább-
ra is nagy örömmel várunk 
minden felajánlást, legyen 
szó ruháról, cipőről, higié-
niai eszközökről, játékokról 
vagy akár tartós élelmisze-
rekről. Minden Kedves Ado-

mányozónknak ezúton is köszönjük az 
eddig nyújtott segítségüket.

    F.A.

sajtóterméknek minősülő, hatósági 
nyilvántartásban szereplő orgánumok 
a választás kitűzését követő 5 munka-
napon belül (2019. augusztus 02. –ig) 
juttatják el hirdetési szolgáltatásaik 
árjegyzékét az Állami Számvevőszék 
részére, amelyet az nyilvántartásba 
vesz és honlapján közzétesz. 

A Ve. 148. § (4) értelmében: „Po-
litikai hirdetést kizárólag olyan sajtó-
termék közölhet, amelynek hirdetési 
árjegyzékét az Állami Számvevőszék 

nyilvántartásba vette.” 
A Fonyód Média Kft. árjegyzéke - 

a korábbi működéshez hasonlóan - 
2019-ben sem került nyilvántartásba 
vételre az Állami Számvevőszéknél, 
így kampányidőszak alatt politikai 
hirdetést nem áll módjában közzé-
tenni.

Szíves megértésüket köszönjük!

	 	 	 Nagy	Tamás
   ügyvezető
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A Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület tábora
Sikeresen túl vagyunk a fonyó-

di Cseperedők csoportnak első íz-
ben megszervezett és lebonyolított 
„ottalvós” néptánc táborán. A tábor 
helyszínéül a badacsonytomaji ál-
talános iskolát választottuk, ahol 4 
nap 3 éjszakát töltöttünk, nagyszerű 
körülmények között. Itt szeretnénk 
megköszönni az iskola dolgozóinak 
(konyhai dolgozók, takarítók, isko-
la titkár asszony, igazgató asszony) 
a szíves vendéglátást. Ez a pár nap 
együttlét nagyon hatékony és inno-
vatív volt mind szakmai, mind pedig Református

hitoktatás
A Fonyód - Balatonfenyvesi 

Református Missziói Egyházköz-
ség, az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelően, a 2019-2020-as 
iskolai tanévben is igyekszik ele-
get tenni hitoktatási feladatának. 
Korlátozott személyi kapacitása 
mellett, több település oktatási 
intézményében is helyt kell állnia. 
A tanrendben biztosított iskolai 
kereteken felül, októbertől az óvo-
dákban is jelen leszünk.

          gyülekezeti gondnok

a csapat összetartás szempontjából. 
Délelőttönként másfél órás tánc-
próbákat tartottunk, melynek első 
felében a meglévő koreográfiáinkat 
gyakoroltuk, a második részében pe-
dig új táncanyaggal ismerkedtünk. 
Délután általában kirándultunk vagy 
strandoltunk, vacsora után szabad 
program volt a lefekvésig, itt a gyere-
kek és kísérőik is az iskola felújított 
sportpályáin játszottak vagy spon-
tán táncmulatságok szerveződtek. 
Büszkék vagyunk a fonyódi néptán-
cos gyerekekre, mert mindenhol és 

minden körülmények között nagyon 
tisztességesen viselkedtek, amit az 
iskolában dolgozók meg is jegyez-
tek. Köszönjük még a segítőknek és a 
szervezőknek az áldozatos munkáját, 
hogy ez a tábor létre jöhetett. Nagy-
szerűen éreztük magunkat, remélem 
még sok ilyen lehetőségünk lesz.  

     szervezők

Nagy sikerű koncertet adott Baranyay László 
Augusztus 14-én, csütörtökön 

este tartott nagysikerű jótékonysági 
zongorakoncertet Baranyay 
László Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész a Fonyódi 
Kulturális Központ szín-
háztermében. Az egy órás 
koncert során Mozart, Bee-
thoven, Chopin művei csen-
dültek fel a neves, világhírű 
művész előadásában.  A 
koncert teljes bevételét a 
városi koncertzongora fel-
újítására fordítják a szerve-
zők. 

Baranyay László művé-
szete a Bartók-vonalat egyesíti a nagy 
orosz zongorista hagyományokkal, 
hiszen Bartók Bélát is tanító Thomán 
Istvánnak a növendékénél: Ungár Im-
rénél végzett. Az 1969-es végzés után 

három évre a moszkvai Csajkovsz-
kij Konzervatóriumban Sztanyiszlav 

Genrihovics Neuhaushoz került 
posztgraduális képzésre. Ezt több 
mesterkurzus, egyéni tanulmány kö-
vette: a 20. század számos más mű-
vészóriásánál tökéletesítette tudását, 

például Sebők Györgynél, Fischer 
Annie-nál, Mihály Andrásnál, Anda 

Gézánál. 1972-től koncer-
tező művész, 1973-tól a 
Zeneakadémia adjunktusa, 
jelenleg habilitált egyetemi 
tanára. 2002 óta a ljublja-
nai akadémián is állandó 
vendégprofesszor. Számos 
mesterkurzust tartott kül- 
és belföldön.

Köszönjük szépen a Fo-
nyódi Kulturális Intézmé-
nyek nevében Baranyay 
Lászlónak a koncertet, 
vendégeinknek pedig, hogy 

együtt töltötték velünk ezt a kellemes 
nyári estét és ezzel támogatták a vá-
rosi koncertzongora felújítását.

	 	 											szerkesztőség
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Kishuszárok csatában
Augusztus 23-24-én került sor az 

Európai Katonai Hagyományőrző Ta-
lálkozóra Kaposváron, mely alkalom 
kapcsán a Somogyi Huszárok fenn-
állásuk 20. évfordulóját is megünne-
pelték. A találkozó dátumának meg-
választását az adta, hogy pont 200 
évvel ezelőtt zajlott az első magyar 
újrajátszás Debrecenben, Simonyi 
óbester vezetésével.

A találkozón a hazaiak mellett 
nyolc külhoni hagyományőrző csapat 
is képviseltette magát. Kishuszára-
inkat, a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség Ifjúsági 
Tagozatát (Szombathely és Kocsér 
mellett) az a megtiszteltetés érte, 
hogy 24-én a díszszemle után, ezen 
a rendezvényen szerepelhettek. Alaki 
gyakorlatot és díszlövést mutattak 
be a közönségnek. Ezt követte a lát-
ványos csata, mely egy 19. száza-
di általános ütközetet volt hivatott 
bemutatni. A pirotechnikát is bőven 
alkalmazott csatában vezényszóra 
dübörögtek az ágyúk, ropogtak a ka-
rabélyok, szuronyrohamok indultak 

mindkét oldalon. Majd a lovak patáitól 
megremegett a föld és szablyák csör-
renése hallatszott. Az összecsapást 
végül a magyar oldal nyerte, mely a 
fonyódi kishuszárok elszánt és ra-
vasz taktikájának is köszönhető volt, 
hiszen a gyerekek éppoly odaadással 
és hévvel játszották el a csatát, mint 

a felnőttek.
A rekkenő hőség ellenére, mely em-

bert próbáló volt felnőttnek és gyerek-
nek egyaránt, példásan helyt álltak a 
gyerekek és a nap végén már a követ-
kező csatát tervezgették.

	 	 											szerkesztőség

Kiállítás a gyermekekért
„Minden gyerekben ott a lehetőség, 

hogy boldog, teljes életet éljen” című 
jótékonysági kiállítás a Szikla Alap a 
Művészetért Egyesület kezdeménye-
zésére jött létre, 
hogy általuk és 
a művészek ál-
tal segíthessék 
a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
fonyódi csoport-
jának munkáját, a 
mélyszegénység-
ben élő családok 
iskolakezdési tá-
mogatását.

A felajánlott húsz műből szerve-
zett kiállításnak a Fonyódi Kulturális 
Központ ad otthont 2019.08.29 és 
2019.09.28. között.

A művészek adományként ajánlot-
ták fel műveiket, oly módon, hogy az 
értük ajánlott összegről lemondanak 
és felajánlják a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat fonyódi önkéntes cso-
portjának javára.

A befolyó összegből rászoruló 
gyerekek kapnak személyre szabott 
támogatást, hogy ők is hasonló esé-
lyekkel kezdhessék a következő tan-

évet, mint szerencsésebb társaik.
Kiállító és a képeket felajánló mű-

vészek: 
Joó Attila, Kackstädterné Csáki 

Krisztina, Ódor Bendegúz, Varga Ág-
nes, Czuczainé Szücs Andrea, Islik Ka-
talin, Maksa Benedek, Sipos (S) Gyula, 
Nyáry Anett, Sági Cintia, Bojtor Marcsi.

 Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt a kiállításon és online a 
Szikla Alap Egyesület oldalán is! 

www.facebook.com/sziklaalap
Aki szeretne hozzájárulni ennek a 

célnak a megvalósulásához, adomá-
nyát a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat számlájára 
történő átutalás-
sal tehetik meg 
az alábbi bank-
szá mla szá m ra , 
az alábbi közle-
ménnyel 2019 
szeptember 30-
ig.

• OTP Bank 
Nyrt. 11784009-

20200745
• Közlemény: „adomány Fonyódi 

csoport”

A felajánlott adományokról a Sze-
retetszolgálat igény esetén igazolást 
állít ki, melyhez adategyeztetés szük-
séges. E célból kérjük a MMSZ fonyó-
di önkéntes csoportjának vezetőjét 
keressék. Elérhetőség: Somoskövi 
Katalin 06-20-619-1030.



16

2019. szeptember

EFOP pályázat a Mátyás Király Gimnáziumban

RockBalaton - Véradás

Az EFOP - 3.3.2 - 16-2016-00268- 
„Fonyód a fejlődés útján” - interaktív 
foglalkozások a diákokért pályázat 
keretében a Mátyás Király Gimnázium 
természettudományi munkaközössé-
gének számos lehetősége nyílt arra, 
hogy a 2018/19 -es tanévben a diákok 
számára ingyenes tanulmányi kirán-
dulásokat és tehetséggondozó prog-
ramokat, szakköröket szervezzen.

A teljes 11. évfolyam, valamint 8 fő 
a Bacsákból részt vehetett egy paksi 
kiránduláson, ahol az atomerőművet, 
valamint az erőmű múzeumát tekint-
hették meg és érdekes interaktív fi-
zikai kísérleteknek lehettek részesei. 
A diákok kíséretét az osztályfőnökök, 
illetve Kecskemétiné Kaszala Rita 
látta el, a programot Kovács Balázs 
szervezte.

Fejes Anikó és Kaszala Rita tanár-
nő a biológia faktosokkal vízminőségi 
és növénytani vizsgálatokat végzett 
a Pogányvölgyi-víztározónál, akik a 
program keretében részt vehettek 
még a Savaria Egyetem biológiai és 
kémiai témájú előadásain Szombat-
helyen, valamint természetvédelmi 
szakkörökön is elmélyíthették tudá-
sukat.

A 9-10. évfolyamok közül a fizika 
iránt érdeklődők érdekes kísérleteket 
végezhettek Kiss Sándor és Kozák 
Attila tanár úr tehetséggondozó szak-
körein.

A 11. évfolyamra járó 19 földrajz 
faktosnak pedig Zentai Ildikó és 
Kaszala Rita tanárnő szervezett ta-
nulmányi kirándulást az Ajka Kristály 
üveggyárba, ahol még az üvegfúvást 
is kipróbálhatták a gyerekek.

Ezt követően a Tapolcai-tavasbar-
lang látogatóközpont interaktív kiál-
lítása és a csónakázás nyűgözte le 
a diákokat. A kolontári iszapkataszt-

Új kezdeményezésként 2019. augusztus 8-án a RockBalaton nyitása 
előtt véradást szerveztünk. A nyáron kiemelt fontosságú a vérellátás 
biztosítása. Sokaknak talán az egyetlen eszköz a gyógyuláshoz, éppen 
ezért, aki teheti ragadjon meg minden alkalmat és nyújtsa a karját!

A véradáshoz véradó kamion biztosította a kiváló feltételeket.
Köszönjük, hogy a fonyódi önkormányzat segített a zökkenőmentes 

véradás lebonyolításában. 64 sikeres véradás történt, ami rekord meny-
nyiség.

Itt kell egy sajnálatos hírt bejelentenem. 2019. július 4.-én súlyos be-
tegségben elhunyt a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezeté-
nek területi képviselője Fejesné Magyaricza Anita. Mély megrendüléssel 
fogadtuk a hírt, kiváló munkatársunk volt. Nyugodjon békében!

     Sándor Éva
     Somogy Megyei Vöröskereszt
     véradás szervezője

rófa helyszíne mély nyomot hagyott 
mindannyiunkban.

A következő tanévben is folytató-
dik a pályázat, melynek keretében 
látogatást tervezünk a MTA Balatoni 
Limnológiai kutatóintézetébe, vala-
mint az OMSZ siófoki obszervatóriu-
mába.

A szakkörök, az interaktív előadá-
sok és a tanulmányi kirándulások 
elősegítették, hogy az amúgy kicsit 
nehezebben „emészthető” természet-
tudományok közelebb kerüljenek a 
diákokhoz, az órán tanultak pedig a 
különböző helyszíneken a valóságban 
is megelevenedjenek.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, 
akik a programok koordinálásában 
segítséget nyújtottak, valamint min-

denkinek, akinek szerepe volt abban, 
hogy a pályázat kedvezményezettje 
lehet iskolánk.

	 Zentai	Ildikó
 a természettudományi
 munkaközösség
 vezetője



17

Fonyódi Hírmondó

Tanévnyitó a Mátyás Király Gimnáziumban

Évnyitó a Bacsákban

Tanévkezdés a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában

2019. szeptember 2-án reggel 
megkezdődött a 2019/2020-as tanév 
a gimnazisták számára is. 

Az ünnepélyes tanévnyitó során 
Kovács Gréta és Kugler Valentin 11. 
b osztályos tanulók Nagy László egy 
versével köszöntötték a régi és az új 
diákokat.

Szilasi Gábor megbízott intéz-
ményvezető beszédében beszámolt 
a nyári eseményekről, az új tanévben 
várható változásokról, bemutatta az 
iskolánkba érkező új pedagógusokat, 
akiknek a munkája elősegíti a zavar-
talan oktató és nevelő munkát a tan-

Szeptember 2-án kezdték meg a 46. 
tanévet a Siófoki Szakképzési Cent-
rum Bacsák György Szakgimnáziumá-
ban és Szakközépiskolájában. A híres 
fonyódi polihisztor nevét méltán viseli 
az iskola, hiszen az évek során renge-
tegféle képzésből válogathattak az itt 
tanulni vágyók.

A hagyományos szakképesítések 
mellett, (rendészet, bolti eladó, vil-
lanyszerelő, szerkezetlakatos, vagy 
a turisztika), idén régi-új képzésként 
visszatért az ács szakma is. 

Az iskolában ezen kívül jelentős 

A 2019/2020-as tanév szeptember 
2-án kezdődött. 34 ovis iratkozott be 
iskolánkba, így két első osztályban fo-
lyik a munka. Nagy öröm, hogy 
az évek óta növekvő tanulói 
létszám ebben az évben 300 
fölé emelkedett. Összesen 15 
osztályban tanul 307 diákunk, 
akiket délután négy napközis 
csoport, és egy tanulószoba 
fogad. Széles a kínálat szak-
köröket, sportfoglalkozásokat 
illetően is érdeklődő tanítvá-
nyaink számára. Természetesen válto-
zatos programok is várják diákjainkat. 
Fonyód vetélkedő, egészség megőrzé-
si és bűnmegelőzési nap, pályaorien-
tációs nap, farsang, sítábor, erdei tá-
bor, filharmóniai előadások rendhagyó 

év során. Köszöntötte 
az iskolánkba érkező 9. 
osztályos diákokat is. 
Az idei tanév osztályfő-
nökei: Bors Éva tanárnő, 
Keserű Zoltán és Kovács 
Balázs tanár urak. 

 „Az év tanulója pá-
lyázat” eredményének 
kihirdetése is a tanév-
nyitó része minden évben, az idén 
ketten, Kónya Fanni volt 12. b és Tóth 
Alexandra volt 12. c osztályos tanulók 
vehették át ezt az iskolai elismerést a 
kiemelkedő tanulmányi- és közösségi 

munkájukért, versenyeredményeikért.
A gimnázium nevelőtestülete ered-

ményes és sikeres tanévet kíván min-
den kollégának és diáknak!  
   Kereskai Zita

infrastrukturális fejlesztések is tör-
téntek. 

A GINOP 6.2.3-as pályázat kereté-
ben elkészült a Digitális Közösségi 
Alkotóműhely, ahol különféle modern 
eszközök, pl. 3D nyomtató, lézergra-

vírozó és hímzőgép, illetve különféle 
alkotó eszközök segítik a diákokat a 
kreatív tanulásban. Az EFOP 3.2.3-as 
pályázatnak köszönhetően pedig a 
LEGO Education termékeivel, az úgyne-
vezett LEGO robotokkal gazdagodott 
az iskola, melyek szintén a különféle 
kompetenciák fejlesztését szolgálják. 

A Siófoki Szakképzési Centrum 
évek óta fontos célként tekint a tanu-
lói lemorzsolódás csökkentésére és 
reményeink szerint az új alkotóműhe-
lyek segítségünkre lesznek ebben.

	 																							Horváth	László

énekóra keretében, szecskanap (az 
ötödik osztályosok avatása), DISCO, 
digitális témahét, tanulmányi kirán-

dulások, Balaton körüli kerékpártúra, 
vitorlás tábor. Négy testvérvárosba 
kirándulhatnak diákjaink. Tavasszal 
a Németországi Leipheimbe, és Len-
gyelországba, Krotoszynba, a nyár 
folyamán Felvidékre, Érsekújvárra, 

valamint Erdélybe, Borszékre terve-
zünk látogatást (az önkormányzat 
támogatja). Az iskola által szervezett 

programokhoz csatlakozik öt 
nyertes pályázatunk, melyek 
bővelkednek sport-, szórakoz-
tató-, és szemlélet formáló-, 
ismereteket nyújtó esemé-
nyekben, előadásokban. A szü-
lőkkel együtt tervezzük iskola-
udvarunk még otthonosabbá 
tételét, a papírgyűjtéseket, va-
lamint a november 30-án meg-

rendezésre kerülő Szülők bálját. Nagy 
örömünkre, eseményekkel teli tanév 
áll előttünk.

  Makkos Csaba
  igazgató
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Sikeres, élményekben gazdag augusztus

Karate: Ferbel Dominik sikere

A nyár utolsó hónapjában a Junior 
Balaton Kupa - Nyugati-Medence Ifjúsá-
gi Vitorlás Versenysorozat két állomá-
sa is szerepelt palettánkon, köztük az 

egyesületünk, a VAGABUND Vitorlás SE 
által megrendezett ranglistaverseny is 
nagy sikerrel zajlott le. Az elmúlt hónap-
ban a Vízisport Központban, a verse-
nyekre való felkészülés mellett a tábori 
heteink teltházzal üzemeltek. 

Az első hétvégén kupasorozatunk 
keszthelyi állomásán, 17-18-án pedig 
hazai pályán, a Fonyód Kupán szere-

1. Magyar Karate Vidékbajnokság
Szeptember 7-én a Balaton Budo 

versenyzőinek is megkezdődött az 
őszi versenyszezon. Szarvason került 
megrendezésre az 1. Magyar Karate 
Vidékbajnokság, melyen 22 egyesület 
300 versenyzője vett részt. 

Az alábbi eredmények születtek:
Fonyód:
Ferbel Dominik (10 éves) +40kg 

kumite arany érem,
Balatonfenyves:
Dömötör Marcell kadet kata bronz 

érem,
Balatonboglár:
Kauer András U21 kata ezüst érem,
Juhász Dóra (11 éves) kata ezüst 

érem,
Eppli Anna (13 éves) kata ezüst 

érem,
Törzsök Tamás (12 éves) kumite 

peltek versenyzőink. Már pénteken 
együtt edzettek a rájuk váró megmé-
rettetés előtt a résztvevő hét egye-
sület utánpótlás-növendékei. A tábo-

rozó gyerekekkel, a versenyzőkkel, 
kísérőikkel és jóhangulattal telt meg 
a Vízisport Központ. A kétnapos ver-
senyt nagy érdeklődésnek örvendve, 
kimagasló sikerrel tudtuk megrendez-
ni, ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki ehhez bármivel hozzájárult. Egye-
sületünk vitorlázói közül Vörös Kiara 
és Kocsis Gergő Boldizsár, RS Feva 

hajóosztályban a második helyet sze-
rezték meg a Fonyód Kupán. 

Augusztus végén vált hivatalossá, 
hogy társegyesületünk, a Balatonmária-
fürdői VSE a 2020-as O’pen Skiff Eu-
rópa-bajnokság rendezését elnyerte! 
VAGABUND VSE teljes rendezői, ver-
senybírói és teljes operatív csapata is 
segíti majd munkájukat. Az EB-t már 
minimum 4-5 db O’pen Skiff hajóval 
fogja várni egyesületünk.

 VAGABUND
	 Vitorlás	Sportegyesület

Köszönetnyilvánítás 
Örülünk, hogy az idei nyár folya-

mán is élményekkel gazdagíthattuk 
a testvérvárosainkból idelátogató 
gyermekeket és kísérőiket. Érsek-
újvárról, Krotoszynból, Borszékről, 
valamint Fonyódról közel 100 főnek 
nyújthattunk élményeket és prog-
ramokat a Vízisport Központban. 
Köszönjük mindenkinek a közremű-
ködő segítséget! 

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület

+57 kg arany érem,
Balatonszárszó:
Szappanos Lídia (11 éves) kumite 

+40 kg 4.helyezés
Kertész Bálint (junior) kata ezüst 

érem, felnőtt kata bronz érem. 

Gratulálunk a versenyzőknek!
Edzések Fonyódon hétfőn - csü-

törtökön 15:45-17:45 óra között a 
Palonai Magyar Bálint Általános Isko-
la kistornatermében!
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APRÓHIRDETÉSEK
„L” alakú, krémszínű, ágyne-
műtartós, bőr ülőgarnitúra, 
ágyazható eladó! Irányár: 99 
ezer Ft! Tel.: 06-70/601-8173

•••
Kiadó hosszú távra bútoro-
zatlan, kétszobás, második 
emeleti lakás a városköz-
pontban (Ady E. u.). Tel.: 06-
30/517-1981 E-mail: ksze.
agi@freemail.hu

•••

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.

Egyedülálló nő keres újsze-
rű állapotú családi házban 
albérletet! Tel.: 06-20/524-
2577

•••
80 literes, kémény nélkü-
li gázbojler eladó! Típus: 
GB80.2-01 még egy év gyá-
ri garanciával. Kis kapaci-
tás miatt lett lecserélve. Ár: 
70.000,- Ft. Tel.: 06-30/363-
5981

•••
Eladó Toshiba Satellite R630-
105 laptop. Újszerű, dohány-
füst mentes állapot, 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
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