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Átadták a megújult Fecskepart Óvodát és
Bölcsődét

Sikeresen zárultak a fonyódi óvoda 
és bölcsőde bővítését és felújítását cél-
zó projektek Fonyódon. A felújított és 
bővített óvoda és bölcsőde, valamint a 
külső energetikai fejlesztését célzó pro-
jekt átadása 2019. október 4-én történt 
meg. A projektek címe: „Fonyód a fejlő-
dés útján - óvoda és bölcsőde bővítése 
és felújítása” kódszáma: TOP-1.4.1-
16-SO1-2017-00002, a projekt finan-
szírozása 89.971.038.- forint pályázati 
támogatásból, valamint önkormányzati 
önerő biztosításával valósult meg, illetve 
„Fonyód a fejlődés útján - Óvoda külső 
energetikai felújítása” kódszáma: TOP-
3.2.1-16-SO1-2017-00009, a 100 %-os 
támogatottságot élvező projekt 150 mil-
lió forint támogatásból valósult meg.

„Ez az óvodafejlesztés közös eredmé-
nyünk, a kormány, a megyei önkormány-
zat és Fonyód város önkormányzata 
bonyolította a projektet, a végeredmény 
pedig mindannyiunk közös eredménye, 
hisz munkatársaim, az óvoda dolgozói, 
a városüzemeltetés és a fonyódi em-
berek, családok közös erőfeszítéseinek 
gyümölcse. A szülők, nagyszülők, óvó-
nők mindig mellettünk álltak, segítettek 
nekünk, - néha bíztatással, hittel, néha 
pakolással, takarítással, - hogy az úton 
eljussunk ide, hogy ma átadhatjuk a 
megújult, megszépült, bővített óvodát. 
Köszönet érte mindenkinek! A város a 
korszerűsítéssel megtette a magáét, 
mostantól modernebb, környezetbarát 
körülmények között tölthetik minden-
napjaikat a gyerekek.  Most a feladat 
adott a fonyódi fiatalok, a fonyódi csa-
ládok előtt. Fontos, hogy itt Fonyódon 
akarjanak letelepedni, itt találják meg 
a számításukat, itt találjanak megélhe-
tést, itt alapítsanak családot, itt vállalja-
nak gyerekeket azért, hogy minél többen 
járjanak a bölcsődébe és az óvodába a 
gyerekek, akik mindannyiunk, a város 
közös, reményteljes jövőjét jelentik.” - 
hangzott el Hidvégi József polgármes-
ter köszöntőjében.

Az óvoda teljes felújítása és bővítése 
is megtörtént, gyakorlatilag a falakon kí-
vül minden megújult: a villanyhálózattól 
a padlóburkolatig, a fűtés korszerűsíté-
sétől a hőszigetelésig.  A belső világí-
tótestek cseréje is megtörtént a moder-

nizálás érdekében. Az épület északi 
szárnyában új helyiségeket alakítottak 
ki: az intézmény egy tornateremmel 
bővült, amelyre már nagy szükség volt. 
Új irodahelyiségekkel és raktárakkal is 
kiegészítették az épületet. A beruházás 
a bölcsődét is érintette, hiszen férőhely 
bővítés céljából új csoportszobát hoz-
tak létre.

„Fonyód azon települések közé tar-
tozik, ahol látványos a fejlődés. Itt nem 
csak nyáron van élet, hanem ősszel, té-
len és tavasszal is érdemes ide eljönni. 
Látszik, hogy itt egy nagyon erős közös-
ség van. Ez egy hiánypótló beruházás 
volt, amely a megyei önkormányzat 
koordinálásában, TOP-os forrásból való-
sult meg. Jelentős önerőt is tett bele az 
önkormányzat, ennek az a szimbolikus 
üzenete, hogy a fonyódiak bíznak a jö-
vőben!” - foglalta össze gondolatait Biró 
Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés 
elnöke.

„Fonyód város vezetése volt olyan bá-
tor, hogy belevágott ebbe a beruházásba 
és hozzátett nagyon jelentős, 160 millió 
forintot önrészként. Ez egy óriási dolog 
egy település életében! Churchillt idézve: 
Megcsináltuk, mert nem tudtuk, hogy 
lehetetlen! 150 millió forint támogatás 
volt az egyik pályázat és közel 90 millió 
forint támogatásból valósult meg a má-
sik beruházás. Ezek a pénzek a lehető 
legjobb helyre kerültek, hiszen a gyere-
kekre költöttük, akik a jövőnk.” - mondta 
beszédében dr. Neszményi Zsolt, a So-
mogy Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja. 

Az óvoda épületének hatékonyabb 
energiafelhasználás és racionálisabb 
energiagazdálkodás céljából történő 
energetikai infrastrukturális fejlesztése 
is megvalósult. Az intézmény energia-
felhasználása az energetikai felmérés 
során megállapítottak szerint nagyon 

magas volt, csakúgy, mint az üvegház-
hatású gázok kibocsátása. Ebből adó-
dóan a gazdaságos működtetés miatt 
volt égető szükség erre az energetikai 
fejlesztésre. Az épület villamosener-
gia-fogyasztásának részbeni kiváltása 
céljából a tetősík egy részén közel 90 
napelemes energiatermelő panel került 
elhelyezésre.

A fejlesztés magában foglalta még 
a rosszul szigetelő külső nyílászárók 
cseréjét, a tető hőszigetelését, a külső 
lábazati és homlokzati hőszigetelést, 
az elavult kazán cseréjével a fűtési és 
használati melegvíz rendszer korszerű-
sítését, valamint a külső világítótestek 
cseréjét. Az energetikai fejlesztésnek 
köszönhetően várhatóan a fűtésre fel-
használt földgáz mennyisége jelentős 
mértékben lecsökken, mely az ehhez 
kapcsolódó kiadások mérséklését is 
eredményezi majd. Ennek köszönhe-
tően az épület működtetése során az 
üvegházhatású gázok kibocsátása 
nagymértékben csökkenni fog. A nap-
elemes rendszernek köszönhetően je-
lentős elektromos áram megtakarítás 
érhető majd el. Összességében a pro-
jekt tehát hozzájárul Magyarország Kor-
mányának azon célkitűzéseihez, mely 
az alacsony széndioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés megvalósítá-
sát támogatja.

„Remek munkát végeztek a szakem-
berek, akik összehangolták a pályázato-
kat, az önkormányzat saját, egyébként 
jelentős forrása pedig nem kiadásként, 
hanem befektetéséként jelentkezik a 
költségvetésben. Mindenki meggyőződ-
het arról, hogy ez a pénz a legjobb helyre 
került, hiszen végre méltó körülmények 
között lehetnek biztonságban a fonyó-
di apróságok és kulturált körülmények 
között dolgozhatnak a pedagógusok. 
Azt kívánom, hogy a megújult környezet 
inspiráló hatású legyen és még aktívabb 
legyen ez az eddig is tenni akaró, lelkes 
közösség.” - hallhatták a résztvevők Mó-
ring József Attilának a térség ország-
gyűlési képviselőjének szavait.

Az ovisok nagy örömmel vették bir-
tokba a megszépült, megújult, komfor-
tosabb, modern óvodát. 

	 	 											szerkesztőség
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Döntött a Képviselő - testület
A testület szeptember 19-i ülésének összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az általa alapított Fonyó-
di Óvoda és Bölcsőde (8640 Fonyód, Fő 
utca 25.) intézmény alapító okiratát (a 
törzskönyvi nyilvántartásban történő 
bejegyzés napjával) az előterjesztés 
szerinti módosító okiratban foglaltak-
nak megfelelően módosította. A módo-
sítás szerint az intézmény új neve Fecs-
kepart Óvoda és Bölcsőde és törlésre 
kerül a korábbi, átmeneti otthonként 
szolgáló Fonyód, Fürdő u. 7. szám alatti 
telephely.

A Képviselő-testület értékesítette 
a Fonyód, Harmatos utca 36. számú, 
1776 m2 földterületű, szociális otthon 
megnevezésű ingatlant a Harmatos 
Apartments Ingatlanforgalmazó és 
Beruházó Kft. (1142 Budapest, Erzsé-
bet királyné útja 36. B. ép.) részére 
99.000.000.- Ft vételáron.

Az önkormányzat ugyancsak ér-
tékesítette a Fonyód, Trombitás utca 
6496/12 hrsz-ú, beépítetlen terület 
megnevezésű, 883 m2 területű ingatlant 
a Harmatos Apartments Ingatlanforgal-
mazó és Beruházó Kft. 
(1142 Budapest, Erzsé-
bet királyné útja 36. B. 
ép.)  részére 8.971.280.- 
Ft vételáron.

Lakossági kezdemé-
nyezésre a testület a bel-
területi utak (Fáy András 
utca) forgalmi rendjét - a 
biztonságos közlekedés 
érdekében - az alábbiak 
szerint változtatta meg:

- a Magay utca és a Hu-
szár utca közti szakaszt egyirányúsítja 
a Magay utca felé, valamint

- a Huszár utca és a Várhegy utca 
közti szakasz zsákutca lesz a Várhegy 
utcáig!

Fonyód Város Önkormányzata nem 
módosította a Fonyódi Piac - és Vásár 
üzemeltetési szabályzatát, azaz a Fo-
nyódi Piac továbbra is május első vá-
sári napjától szeptember utolsó vásári 
napjáig heti három alkalommal, hét-
fői, szerdai és szombati napokon tart 
nyitva. Arról is döntöttek a képviselők, 
hogy a 2020. novemberi ülésen újratár-
gyalják majd a Piac üzemeltetési sza-

bályzatát.
Döntés született, hogy mint tulajdo-

nos tulajdonosi, valamint közútkeze-
lői hozzájárulását adja a város ahhoz, 
hogy a tulajdonát képező a Fonyód, 
8566/2 hrsz-ú Botond utca megneve-
zésű ingatlant az Üdülő Invest Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1089 Budapest, 
Bláthy Ottó utca 4-8. szám alatti) gaz-
dálkodó szervezet saját költségén a 
tervek, és a rétegrend szerint helyreál-
lítsa.

Fonyód Város Képviselő-testülete 
elfogadta az önkormányzat új, 2023-ig 
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program-
ját, az abban található helyzetelemzést 
és Intézkedési Tervet, amely a városi 
weboldalon olvasható.

A testület döntésével az Önkormány-
zat csatlakozási szándékát kinyilvání-
totta a szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőok-
tatási tanulmányokat kezdő fiatalok tá-
mogatására létrehozott Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójá-

hoz. A Bursa Hungarica támogatásai-
hoz - előzetes kötelezettség vállalással 
- önkormányzati forrásként 720.000 Ft-
ot biztosít a város 2020. évi költségve-
tésében.

Az ülés keretében elfogadták a Fo-
nyódi Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019-es 
nyári idegenforgalmi szezonban végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját és 
a Fonyódi Turisztikai Egyesület 2019. 
évi nyári tevékenységéről szóló beszá-
molót is.

A Képviselő - testület úgy döntött, 
hogy a Fonyódi Járásbíróságra pedagó-

gus ülnöknek választja: Tóthné Horváth 
Mária Annát.

A testület javasolta a Kaposvári Já-
rási Hivatalnak, hogy a 2020/21-es tan-
évre az iskolai felvételi körzethatár Fo-
nyód város teljes közigazgatási területe 
legyen.

Fonyód város közigazgatási terüle-
tén térfigyelő kamerarendszer kiépíté-
sére  beérkezett ajánlatok közül a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó Znet Telekom 
Zrt. (8866 Becsehely, Kossuth út 55.), 
bruttó 18.938.570 Ft végösszegű aján-
latát döntésükkel elfogadták a képvise-
lők. Az önkormányzat 2019. évi költség-
vetéséről szóló rendelete K6 Beruházási 
kiadások előirányzaton bruttó 10 M fo-
rint áll rendelkezésre, az ajánlat szerinti 
díjból fennmaradó bruttó 8.938.570.- Ft 
összeget előzetes kötelezettségválla-
lással a 2020. évi költségvetés terhére 
biztosítja.

Üzemeltető kérésére döntés szüle-
tett, hogy a Karácsony Sándor utcában 
a Hegyalja és Szent István utca közti 
szakaszon, a belterületi utak parkolási 

rendjét az alábbiak sze-
rint megváltoztatják:

- a Tom Market bolt 
melletti forgalomtól el-
zárt területet a Szent 
István utca irányába egy 
autó hosszal meghosz-
szabbítja,

- a Karácsony Sándor 
utca 2. szám alatti iker-
ház Szent István utca 
felőli kapubejárója előtti 
szakaszon parkolástól 

elzárt területet alakít ki.
A döntés után, a forgalomtól elzárt 

területek felfestéséről a városüzemelte-
tés gondoskodott.

A Képviselő - testület ebben az ön-
kormányzati ciklusban (2014-2019) 
utoljára ülésezett. Zárásként Hidvégi 
József polgármester megköszönte a 
képviselők, a bizottsági tagok, az intéz-
mények, a cégek és a hivatal dolgozói-
nak elmúlt öt évben végzett munkáját. 
A testületi ülések teljes anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu weboldalon.

               
	 	 											szerkesztőség
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Az új piaci konténer környezete is megújul!
Az idei nyáron került kihelyezésre 

a Piac főbejáratánál az új konténer, 
amelyben a piacfelügyelet munka-

társai végezhetik munkájukat, az 
eddiginél sokkal kulturáltabb, mo-
dernebb környezetben. A konténer 

az elmúlt időszakban 
megszépült, hiszen 
feldekorálták emble-
matikus fonyódi ké-
pekkel, illetve infor-
mációs feliratokkal. 
Ezen felül befejező-
dött a belső berende-
zése, bebútorozása is 
a bódénak, így hasz-
nálatba is vették a pi-
acfelügyelők.

Ezzel azonban még nem ért véget 
a környék rendezése, hiszen a régi 
piacbódét el fogják bontani, oda vél-
hetően kereskedők kaphatnak majd 
helyet, illetve az új konténeriroda kör-
nyezete is meg fog újulni. A tervek 
szerint még idén ősszel térköveznek 
a konténer közvetlen környezetében, 
illetve padok és kerékpár tárolók ke-
rülnek majd ide. Ezzel a nagy népsze-
rűségnek örvendő piac bejárata méltó 
környezettel várja majd a látogatókat, 
vásárlókat! 

	 	 									szerkesztőség

„Véget ért a nyár, a strand is üres már…”
Az őszi időszak beköszöntével to-

vábbra is sok feladat várta a Város-
üzemeltetés munkatársait. Fonyód 
területének folyamatos tisztán tartása, 
közterületek, sétányok gereblyézése, 
seprése, hulladék, levél összeszedése, 
és elszállítása mindennapos felada-
taink körébe tartoznak. A játszótéri 
eszközök karbantartása és felújítása 
ebben az időszakban kedvezőbb volt, 
nem zavartuk meg a kis használókat az 
esetleges lezárásokkal. A virágok és új 
ültetésű fák ősszel is igénylik a folya-
matos öntözést, kollégáink ezt a felada-
tot is rendszeresen ellátják. A szép őszi 
időjárásnak köszönhetően a fűnyírás és 
a sövények vágása is az állandó munká-
lataink közé tartoznak közterületeinken.

A Vitorlás utcában ároktisztítás, a 
Balaton felől a Zrínyi utcában, a Domb 
utca és a Mandulás utca vízelvezető 
alsó szakaszán árok javítás feladatait 
láttuk el.

Szeptemberben is történtek kátyú-
zási javítások. Mart aszfalttal a Nádor 
utca, a Szilágyi Erzsébet utca, a Dárdai 
köz, a Tiborc utca, a Fecske utca és a 
Sándor utca padkájának, fehér mész-
kőzúzalékkal pedig a Győző utca, a 
Lengyel utca, a Kazinczy utca, a Lányi 
Antal utca és a Fecske utca felújításá-
ra került sor.

A nyári szezon elmúlása után a stran-
dok őszi-téli időszakra való felkészítése 
is megkezdődött. A Sándortelepi strand 
gyermek vizes játszóterének és belép-
tető rendszerének téliesítése, illetve a 

napvitorlák leszedése megtörtént. A na-
pozó stéget szétszedése után a partra 
helyezték munkatársaink.

Az Árpád parton forgalomterelő 
oszlopokat helyeztünk ki, a játszóterek 
mentén védőkorlát készült. 

A strandfejlesztések kapcsán el-
kezdtük a terület és tereprendezést is, 
amelynek keretében fákat ültettünk, 
előkészítettük a füvesítést és a felújí-
tott mosdók körül a járda és a lépcső 
is megújult, térköves burkolattal vált 
sokkal kulturáltabbá, tovább emelve a 
strand színvonalát.

Strandokról az összegyűjtött uszadé-
kok elszállítása is megtörtént.

Az intézményeknél és szociális bér-

lakásoknál felmerülő karbantartási 
munkákat elvégeztük. Az óvoda beüze-
melése kapcsán külső és belső munkák 
vártak munkatársainkra: kerítés építé-
se, játszótéri eszközök javítása és be-
tonozása.

Állandó feladataink közé tartozik a 
Piac területének tisztán tartása, a pia-
ci illemhely üzemeltetése és felügyele-
te. Szintén folyamatos a Kripta Villa, a 
Sipos hegyi kilátó és a Várhegyi kilátó 
felügyelete és üzemeltetése.

A feladatok elvégzése mellett to-
vábbra is segédkeznek kollégáink az ak-
tuális rendezvények lebonyolításában.

	 	 							Kristóf	Györgyné

Az új Képviselő-testület alakuló ülése 2019. október 22-én,
14 órától lesz a Fonyódi Kulturális Központ színháztermében.

(8640 Fonyód, Ady Endre utca 17.)
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Újabb strandfejlesztési program indul

A strandok fejlesztése céljából további forrásra pályázhat az önkormányzat

A turizmus világnapján jelentette 
be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a 
strand3 pályázati programot. Ez egy 
újabb fejlesztési lehetőség a balatoni 
strandoknak, az azokat üzemeltető ön-
kormányzatoknak.

- Nekünk magyaroknak továbbra is 

a Balaton az elsőszámú úticélunk, ha 
pihenni, üdülni megyünk. A magyar 
gazdaság egyik húzóágazata a turiz-
mus, a GDP több mint 11%-át adja az 
ágazat, több mint 400 ezer embernek 
ad munkát, alapvetően több tízezer kis 
és középvállalkozás működik az ágaza-
ton belül, döntően magyar tulajdonban. 
Fontos tehát a Balaton, két évvel ezelőtt 
valamennyi fizetős strand, ebben az év-
ben valamennyi balatoni szabadstrand 
kapott támogatást infrastrukturális fej-
lesztésre. Annak érdekében, hogy a to-
vábbi fejlesztések a következő szezonra 
el tudjanak készülni, október végéig a 
Turisztikai Ügynökség hazai forrásból, 
Magyarország Kormányzata támogatá-
sával, valamennyi szabadstrand és va-
lamennyi fizetős strand számára újabb 
pályázati lehetőséget ír ki. - jelentette be 
sajtótájékoztatóján Guller Zoltán. 

Elhangzott, hogy alapvetően infra-
strukturális fejlesztésre, vagyis vizes-
blokkok, strandbejárók megújítására, 
köztéri padokra, füvesítésre, világításra, 
wifi pontok kialakítására lehet pályázni. 
Az ügynökség szándéka az, hogy jövő 
nyárra a balatoni strandok újabb szintet 
tudjanak lépni. A cél, hogy 2030-ra min-
den strand európai színvonalú legyen! 

Újdonság, hogy a pályázat kiterjed 
a balatoni csúszdák megújítására is, 
függetlenül attól, hogy önkormányzat, 
vagy vállalkozás az üzemeltető. Lehető-
séget biztosítanak akár teljeskörű, akár 
kisebb volumenű felújításra is. Külön 
forrás lesz ezeknek a felújítására elkü-
lönítve, a cél ez esetben az, hogy már 

jövő nyárra európai színvonalú csúsz-
dák várják a vendégeket a Balatonon.

Mindösszesen 5 milliárd forintos 
keretösszegre írják ki a strand3 pályá-
zatot. A Balatonnál 85 strand van, eb-
ből körülbelül 55 fizetős és mintegy 30 
szabadstrand.

Fonyód a legutóbb öt szabadstrandot 
újított meg pályázati forrásból, melyből 
még a terület és tereprendezés őszre 
maradt, így tapasztalható faültetés, fü-
vesítés is például. Miután 14 km-es ba-
latoni szakaszán Fonyódnak 11 strand-
ja van, amelyből egy fizetős (Panoráma 
strand), valamint díj ellenében lehet be-
lépni a kutyás fürdetőhelyre is, a többi 

pedig szabadstrand, illetve fürdőhely, 
ezért a városvezetés is üdvözölte az 
újabb fejlesztési forrás bejelentését. 

A sajtótájékoztató meghívott ven-
dége volt Hidvégi József, Fonyód pol-
gármestere is, aki beszámolt az előző 
pályázat során elért eredményekről. 
Fonyód célja, hogy ezúttal is élve a le-
hetőséggel, tovább fejlessze strandjait. 
Nem hivatalos információink szerint 
a fonyódligeti Árpád parton meglévő 
csúszdát üzemeltető vállalkozás is ter-
vezi, hogy a pályázat segítségével meg-
újítja a létesítményt. 

	 	 										szerkesztőségA fonyódligeti csúszda is
megújulhat az Árpád parton

Választási eredmények Fonyódon:

A 4462 szavazásra jogosult állampolgár 51,41%-a,
2294 fő élt választási jogával.

Munkalap2
Polgármester választás Szavazat %
Hidvégi József 1187 52,73
Árok László 903 40,12
Kiss Zoltán 161 7,15

Képviselő választás Szavazat %
Lehel László 1182 52,23
Erdei Barnabás 1122 49,58
Árok László 1039 45,91
Gyurina Mária 998 44,1
Dr. Czinkné Tóth Emese 976 43,13
Vajda Tibor 965 42,64
Farkas Gábor 951 42,02
Makkos Csaba 947 41,85

Oldal 1
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Teljes pompájában a patinás kilátó
Az 1980-as évek végére az emlék-

hely gyakorlatilag már nem töltötte 
be funkcióját: padok híján pihenőként 
sem lehetett használni, s környezete a 
kilátást sem tette lehetővé. Ahogyan a 
fonyódi ügyekkel - erős családi kötő-
dése révén - előszeretettel foglalkozó 

Jutasi Róbert szóvá tette a Somogyi 
Néplap hasábjain 1988 augusztusá-
ban: „A nagyközség egyik legelhanya-
goltabb kilátója ez az egykori szép pi-
henőhely. Ma már a kőpad is hiányzik, 
a faragott kerítés omladozik, de egyéb-
ként sem igen érdemes hosszabb időre 
megpihenni. A csodás panorámából, 
sajnos, nagyon kevés maradt.” Mint 
írta, a „pad előtti bokrokat és fákat az 
idén sem vágták le, így ezek most is 
akadályozzák a kilátást.” Azt is meg-
jegyezte, hogy a korábbi években egy 
helyi lokálpatrióta „önkényes” társadal-
mi munkája tette csak lehetővé a kilá-

tást, ugyanis megvágta a panorámába 
benyúló faágakat és bokorhajtásokat. 
Jogosan tette a megjegyzést: a helyi 
illetékeseknek miért nem szúr szemet 
a „kilátástalanság”? 

Az újsághírre reagált a nem sokkal 
korábban alakult „Fonyódvédő” egye-

sület vezérkara, s ígérték, hamarosan 
megkezdik „a kilátást akadályozó fás, 
bokros partszakasz rendbetételét és a 
kőépítmény helyreállítását.” Mint írták, 
gondot okoz az, hogy „a kő műtárgyak 
egy részét - vázákat, díszköveket - ga-
rázda személyek összetörték és el-
hordták.” Ígérték, hogy az „egyesület 
mindent megtesz ezek pótlására.”, hi-
szen „Közös érdekünk és vágyunk, hogy 
a hely páratlan panorámájában ismét 
együtt gyönyörködhessünk”, mindeh-
hez kérték a „nagyközségért tenni aka-
rók segítségét.” 

Az egyesület nem csak ígérte azt, 

hogy hozzáfognak a munkához, egy 
1991-es beszámolóból kiderült, hogy 
alakulásuk után „Első lépésként hely-
reállítottuk a sportpálya melletti Walkó-
kilátót, mert ugyancsak lepusztult álla-
potban volt. Ma eredeti szépségében 
látható újra, az idén pedig ráhelyeztük 
Fonyód márványba vésett címerét, 
amelyet Benedek György szobrászmű-
vész készített ingyen a városnak.”

Az elmúlt közel húsz évben az em-
lékhely állapotában nem keletkezett 
maradandó károsodás, azonban a 
talapzata az út állandó magas szintű 
terhelésének és az omlásveszélynek 
köszönhetően megrogyott, amely 
szükségessé tette a teljes körű felújí-
tást. 

Az emlékhelyet Fonyód Város Ön-
kormányzata elbontatta, a talapzatot 
megerősíttette, majd 2019 kora őszén 
újra teljes pompájában csodálhatjuk 
meg az 1926-ban készült Walko kilá-
tót, Fonyód egyik legnépszerűbb fotó-
célpontját!

   Varga	István

Az átadásra 2019. október 10-
én került sor, amely során Walko 
Lajos unkája, Zichy László, Hidvé-
gi József polgármester, valamint 
Erdei Barnabás alpolgármester 
vágták át a szalagot ünnepi ke-
retek között. A történelmi pilla-
nat után újra megcsodálhatják 
a fonyódiak és az ide látogatók 
az egyik legnépszerűbb fotóhely-
színt és látnivalót.
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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! -

10.16. Szerda Zöldborsókrémleves
„A” Dubarry pulykamell, párolt rizzsel

„B” Sült csirkecomb, rizi-bizi

10.17. Csütörtök Lebbencsleves
„A” Hagymás csirkemáj főtt burgonya, csemege uborka

„B” Lecsós tokány, tarhonya

10.18. Péntek Nyírségi gombócleves
Aranygaluska

10.21. Hétfő Burgonyaleves
„A” Vagdalt szelet zöldborsófőzelék

„B” Csirkemellrizottó

10.22. Kedd
Karfiolleves

„A” Harcsapaprikás, tésztakörettel
„B” Tarhonyás hús, csemege uborka

10.23.Szerda
ÜNNEP

10.24. Csütörtök Zellerleves
„A” Mexikói tokány, párolt rizzsel

 „B” Csülök pörkölt, főtt burgonya,csemege uborka

10.25. Péntek Székelykáposzta
Köményes kifli, gyümölcs

10.28. Hétfő Rizsleves
Vagdalt pogácsa, burgonyafőzelék

10.29. Kedd Zöldbableves
Bakonyi tokány tészta körettel

10.30. Szerda Meggyleves
Rántott sertésszelet párolt rizzsel

10.31.Csütörtök Zöldségleves
Pincepörkölt, csemege uborka

11.04. Hétfő Gombaleves
„A” Rakott brokkoli

„B” Vagdaltszelet, fejtett bab főzelék

11.05. Kedd Karalábéleves
„A” Brassói aprópecsenye, káposztasaláta

„B” Bolognai spagetti

11.06. Szerda Póréhagyma krémleves
„A” Rántott hal párolt rizs, citromszósz

„B” Tejfölös szelet, galuska

11.07. Csütörtök Daragaluska leves
„A” Pulykapörkölt, finomfőzelék

„B” Rizses hús, cékla

11.08. Péntek Palócleves
Kakaós csiga

11.11. Hétfő Hamis gulyás leves
„A” Hentestokány, párolt rizzsel

„B” Sertéspaprikás tarhonya

11.12. Kedd Reszelt tészta leves
„A” Sertés pörkölt, tökfőzelék

„B” Székelykáposzta

11.13. Szerda Húsleves
„A” Gyümölcsmártás, főtt hús,pirított dara
„B” Vadas mártás tésztakörettel, főtt hús

11.14.  Kertészleves
„A” Zöldborsócsirkemáj, tört burgonya,savanyúság

„B” Gombás apró hús párolt rizzsel

11.15.Péntek Tárkonyos sertésragú leves
Pozsonyi kocka, gyümölcs

750 Ft

Tisztelt Véradók!
Az őszi véradás időpontja és helyszíne a

következő: 2019. november 7. 10-16 óráig. 
Helyszíne: Fonyód Rendelőintézet

Szeretettel várunk mindenkit,
aki tud segíteni!

  Sándor Éva
  Somogy Megyei Vöröskereszt
  véradás szervezője

Elkészült a járda
A kisiskolások által leginkább igénybe vett járdaszakasz, a Bartók 

Béla utca Fő utca és Harmatos utca közti szakaszán készült el. Ezzel 
a megújult Harmatos utcai buszmegállóhoz méltó minőségű gyalog-
út vezet, amely biztonságosabb, komfortosabb mindenki számára.

A kivitelezés a koráb-
ban elkészült, Fő utcai 
bolt parkolójától, a Lányi 
utcát követő szakasztól 
a Protestáns templomig 
folytatódik a József utcá-
ban.     
	 				szerkesztőség
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Fonyódi témák Gyulán és Kaposváron

Munkálatok a Borszék,
Dióshegyi és Érsekújvár
utcában!

Az elmúlt napokban két konferenci-
ára is meghívást kaptam, ezekről szól 
az alábbi beszámoló.

A Magyar Levéltárosok Egye-
sülete minden évben megren-
dezi vándorgyűlését, ahol szak-
mai előadások mellett az éppen 
aktuális trendek bemutatása és 
megvitatása is helyet kap. Az 
idén Békés megyében rendez-
ték meg a gyűlést, a régi szék-
helyen, Gyulán. A várfürdőjéről 
is híres városban a harmadik 
nap, szeptember 11-e a fürdő-
kultúráról szólt, ezért kaphatott 
helyet egy bélatelepi téma: A társadal-
mi és a politikai elit Fonyódon a két vi-
lágháború között. Beszéltem a villasor 
híres vendégeiről, Ripka Ferenc tevé-
kenységét kiemelten ismertettem, s a 

Ivóvíz hálózat bővítés készül a Bor-
szék-, Dióshegyi- és Érsekújvár utcák-
ban, szennyvíz hálózat bővítése pedig 
a Dióshegyi- és Érsekújvár utcákban. 
Az ingatlanok házi bekötései kapcsán 
az ingatlan tulajdonosokkal helyszíni 
egyeztetéseket kezdeményezett az 
önkormányzat, hogy a házi bekötések 
pontos helyét meghatározzák. 

Amennyiben még szeretnének 
csatlakozni ezekben az utcákban in-
gatlannal rendelkező tulajdonosok 
a vizi közmű hálózathoz, az Önkor-
mányzatnál Zetz József ügyintézőnél 
(20/394-3238) valamint zetz.jozsef@

Tisztelt Fonyódiak! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fonyódi Spar üzlet 

átmenetileg átépítés miatt zárva lesz!
Az üzlettulajdonosok közleményét változtatás nél-

kül közöljük: 

Kedves Vásárlóink! 
Köszönjük eddigi bizalmukat, hogy vásárlásaik al-

kalmával minket választottak.
Üzletünk az Önök még színvonalasabb, valamint 

kényelmesebb kiszolgálása érdekében ÁTÉPÍTÉS MI-
ATT ZÁRVA LESZ!

Utolsó nyitva tartási napunk:
2019. SZEPTEMBER 28. (szombat)

Várható nyitás:
2019. DECEMBER 12. (csütörtök)

	 	 								Szeretettel	várjuk	vissza	Önöket!

hozzá ill. miatta érkező miniszterekről, 
hercegekről is meséltem.

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy 

Megyei Levéltárának és a Milton Fried-
man Egyetem Magyar-Zsidó Történe-
ti Intézetének közös szervezésében 
Kaposváron tartották meg a „A terror 
évei: 1919/1920. Vörösök és fehérek” 

című konferenciát szeptember 17-én. 
A délutánig tartó programon tíz elő-
adást hallhattak az érdeklődők. Orszá-

gosan is elismert történészek 
jöttek a somogyi megyeszék-
helyre, hogy kiegészítsék a he-
lyi témákat. Engem a „A bíró, 
a földműves és a hadnagy. A 
fehérterror fonyódi eseményei” 
című előadással hívtak meg, 
s tarthattam előadást arról a 
témáról, amelynek összefog-
lalása ez év végén jelenik meg 
könyv formájában, előrelátha-
tólag december 11-én „Fonyód 

1919-ben” címmel.
A konferenciáról a Kapos Tv és a So-

mogy TV is tudósított.

   Varga	István

fonyod.hu e-mail 
címen és a kivite-
lező Fundaxis-3M 
Építőipari Kft-nél 
Mórácz József 
felelős műszaki 
vezetőnél (30/632-
6662), vagy Tóth 
Antal irodavezető-
nél (30/493-6991) 
a fundaxis3m@
gmail.com e-mail 
címen tehetik meg.

       Zetz József
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Első világháborús emlékmű

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Mátyás Király Gimnázium

Kikötő

FONYÓDI
PROGRAMOK

Október 15-től November 22-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Október 15. kedd,

16 óra 

Október 19. szombat,
15 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Közösségben alkotni jó! - kiállítás megnyitó a Fonyódi Járás Szociá-
lis, Család és Gyermekjóléti Központ által ellátott idősek munkáiból

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.);
Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.), Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); 

Október 16. szerda,
18 óra 

Október 21. hétfő,
18 óra 

Október 25. péntek,
18 óra 

Október 29. kedd,
17 óra 

November 8. péntek,
14 óra 

November 13. szerda,
19 óra

November 16. szombat, 
17 óra 

November 11. hétfő,
17 óra 

November 15. péntek,
18 óra

Október 30. szerda,
15 óra 

Október 29. kedd,
17 óra 

Október 23. szerda,
17 óra 

Musica Sancta együttes triója

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

Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének
közönségtalálkozója

Ökumenikus Kulturális Estek: Dr. Fischl Vilmos ev. lelkész
előadása: „Iszlám és keresztyénség” címmel  

„Betlehemnek szép határán…” - a téli ünnepkör szokásai.
A Marcali Múzeum néprajzi vándorkiállítása

Márton napi libavacsora - Az Idősek hónapjának 
zárórendezvénye (Regisztrációhoz kötött)

Carmen Cavea Színház - Karinthy Frigyes: Hogyan kell bánni a 
férfiakkal? felnőtt színházi előadás. Jegyár: 1.500 Ft/fő

Ő szintén ír - Jäger-Major Zsuzsanna könyvbemutatója

A Mátyás Király Gimnázium Öregdiákjainak kiállítása

A regisztrációhoz kötött rendezvényekről bővebb információ: 
Fonyódi Kulturális Intézmények (8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.); Tel.: 06-85/900-050; 06-20/380-3778; E-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

Sirály Art kiállítás megnyitó

Balatoni Impressziók - Kovács Emőke könyvbemutatója

Kegyeleti megemlékezés
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Szemfenék vizsgálat a Szandra Optikában
Feng Shui Galéria

Fonyódi Múzeum

Fonyódi Múzeum

Első világháborús emlékmű

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

A fundus kamerával végzett szemfenéki vizsgálat gyorsan, 
fájdalommentesen, várólista és pupillatágítás nélkül történik. 
Az elkészült fényképeket pedig a Semmelweis Egyetemen ér-
tékelik ki nemzetközileg elismert, képzett szakemberek, klini-
kai orvosok.

A készülék segítségével szűrni tudjuk többek között a cu-
korbetegség, macula degeneráció, magas vérnyomás okozta 
esetleges elváltozásokat, glaucomat, anyajegyet és dagana-
tot is.

Október a látás hónapja Fonyódon a Szandra Optikában is:

- Ingyenes computeres látásvizsgálat
- Iskolakezdési kedvezmények meghosszabbítva november 30-ig
- Multifokális szemüveglencsék nagy kedvezménnyel vagy 1 + 1 akcióval
  vásárolhatók meg (utóbbi esetében a második pár ajándék)
- Szépkorúak kedvezménye olvasó szemüvegre idén is!
  Részletek az üzletben!

Fundus kamerás és Computeres látásvizsgálat
minden nap a nyitva tartási időben!

Nyitvatartás:
kedd-péntek 8:30 - 16:30

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

Elérhetőségeink:                                    
Szandra Optika

8640 Fonyód
Béke utca 5.

Tel: 06 30 689 25 72

Katolikus miserend
Plébániatemplom:

első péntek 17 óra, vasárnap 11 és 
17 óra.

Szent István kápolna:
vasárnap 9:15 óra

Fonyódliget, Nagyboldogasszony 
kápolna:

Pünkösdtől
Alsóbélatelep, Szent Anna

kápolna:
Pünkösdtől

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnap-
ján az esti szentmisék a plébánia-

templomban kerülnek megtartásra.
Szeretettel várjuk a családokat!

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

október 20. vasárnap 9:30 istentisztelet
november 3. vasárnap 9:30 úrvacsorás 

istentisztelet
november 17. vasárnap 9:30 istentisztelet

                   
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
november 13-án, szerdán 16 órakor Ottóffy 

Attiláéknál  Dobó I.u.2.

Ökumenikus Kulturális Estek a
Múzeumban 

2019. október 29-én, kedden 17 órakor

Dr Fischl Vilmos ev.lelkész a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsának  

főtitkára 
Előadás: Iszlám és keresztyénség 

Református Istentiszteletek
rendje

minden vasárnap 11 órától a Fonyódi 
Protestáns templomban:

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

a templomból indulva a főének után.

Egyéb alkalmak:
• családlátogatás, lelkigondozás, 

beszélgetés kérhető az alábbi elérhe-
tőségeken:

Lelkipásztor: Halász Noémi, 
30/4917241

halasz.lelkesz@gmail.com, 
web: vizmellettifa.org

Video centeráló berendezésünk
a multifokális szemüvegek

legpontosabb elkészítéséhez

Fundus kamera szemfenék vizsgálathoz
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„Őszi hálót szőnek már a pókok,
vizek tükrén vándor csillagok”
   Fekete István

Szeptemberben ismét sok szép 
élménnyel gazdagodtunk. Fonyódról 
hajóval 16. alkalommal kirándultunk 
a megunhatatlan Badacsonyba, ahol 
mindig nagyon jó hangulatban telik az 
idő.  A csapat lelkesedése töretlen, ha 
esik az eső, ha süt a nap, a kedvünk 
mindig jó. 

Részt vettünk a Niklai Mézes na-
pon, ahol nagyon színvonalas, tar-
talmas ünnepségen emlékeztek meg 
Berzsenyi Dánielről. Tisztelettel és 
szeretettel gratuláltunk Papp János 
színművész úrnak, aki  átvette a „Nik-
la Díszpolgára” kitüntetést. Négy éves 
volt, amikor édesanyja szülésznőként 
Niklán kapott állás. Berzsenyi falujá-
nak  szellemisége meghatározta az 
életét. A Színművészeti Főiskolán 
1970-ben kapott diplomát. Várkonyi 
Zoltán és Vámos László osztályába 
járt: egyetlen falusi gyerek volt, döb-
benetes (számunkra oly kedves) so-
mogyi  tájszólással.

 Megnéztük  az 1811-ben épült  
Berzsenyi Dániel egykori lakóházá-
ban létrehozott hangulatos múzeu-

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjai
mot. A magyar hazafias költészet és 
a romantikus líra egyik nagy alakja a 
reformkorszakban élt és alkotott. Pi-
pái, tollai és népi hangszerei a vidéki 
nemes életére emlékeztetnek. A ház 
előtti szépen gondozott virágok kö-
zött a költő mellszobra látható. 

Köszönjük mindenkinek, aki fel-
ajánlotta egyesületünknek az SZJA 1 
%-át, amely 86.542 Ft. 

A minden évben nagy sikerrel meg-

rendezett kiállításunk november 16-
án, szombaton 16 órai kezdettel lesz 
Pálóczi Szabó Antal könyvbemutató-
jával egybekötve a Fonyódi Kulturális 
Központban (Ady Endre u. 17). Várjuk 
az alkotásokat a mai és a volt fonyódi 
gimnazistáktól!

További kellemes őszi napokat kí-
vánok minden kedves olvasónak!    

	 	 					Németh	Julianna

Papp Jánossal

Pénzügyi tudatosságra nevelés a Mátyás Király 
Gimnáziumban

2019. szeptember 24-én Kaposváron 
Pénzügyi Tudatosság Diákfórumon vet-
tünk részt 20 tanuló-
val, akik a gazdasági 
ismeretek fakultáci-
ót választották a 11-
12. évfolyamon. 

A „privátbankár.
hu - gazdaságról 
érthetően” szerve-
zet figyelemfelkeltő 
szekciókkal keltette 
fel érdeklődésünket 
a program iránt. A 
fórumon átismétel-
hették a diákok a 
családi költségve-
tés vezetésének formáját, jelentőségét, 
hasznosságát. Hallottunk új informáci-

ókat a jövő fizetési módjáról, bankjáról, 
a befektetési alapok kínálta lehetősé-

gekről. Ráirányították a figyelmünket a 
pénzügyi csalások módjára, ennek gya-

núja esetén a teendőkre. Fenntartotta az 
érdeklődésünket az egyes szekciókhoz 

kapcsolódó kvízjá-
ték, három esetben 
is sikeresen szere-
peltek diákjaink: ők 
ajándékcsomagot 
kaptak. A tanulás 
tanulása, a „Mozdul-
junk együtt” program 
nagy hatással volt ta-
nítványainkra, meg-
értették ennek fon-
tosságát. Köszönjük 
a rendezvényen való 
részvétel lehetőségét 
a szervezőknek és az 

iskolánknak! 
	 	 					Hosszú	Zoltánné
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LIONS hírek
A fonyódi LIONS Club szeptember 

3-án az új vezetőséggel megkezdte a 
2019-2020 Lions évet. A Pocika ven-
déglő vendégei voltunk az „évnyitó” 
alkalmából.

Megtárgyaltuk az első félévi fel-
adatainkat. Október 7-8-án egészség-
napot tartottunk a városi Kulturális 
Központban. A két nap programja a 
Szövetségünk segítségével - mivel 
október a látás hónapja is - ingyenes 
szemészeti szűrést szemész orvos 
felügyeletével végeztünk. Illetve volt 
vércukorszint és vérnyomás mérés 
is, melyre szeretettel láttuk az ér-
deklődőket.  A németországi testvér 
klubunk értesített bennünket, hogy 
megkezdték az adomány gyűjtést. 
Ebből szeretnénk megrendezni a ha-

gyományos ruhabörzénket. Anyagi 
lehetőségeinkhez mérten segítjük a 
támogatott tanulókat. Hét gyermeket 
iskola kezdését segítettük. Étkezési 
hozzájárulást fizetünk. Egy középis-
kolás tanulónak szemüveg vásárlását 
támogattuk. Október 19-én Kapos-
váron Zónaértekezleten vesz részt a 
klub vezetősége. Október 1-el ismét 
pályázhatunk a NEA-nál, civil szerve-
zetek működését támogató, vissza 
nem térítendő támogatásra. Jóté-
konysági bálunkat 2020. januárban 
tartjuk. 

Tevékenységeinket követhetik hon-
lapunkon is: www.fonyodilion.hu  itt 
nézhető meg a 2018 évi pénzügyi 
beszámolónk is. A mellékelt kép egy 
korábban gyermekek részére tartott 

szemészeti szűrésen készült.
	 	 							Fábián	Lászlóné

A Szociális Központ hírei
Szeptemberben Máriát köszöntöt-

tünk a nappaliban. A hűvösebb idő be-
köszöntével újra indult néhány program, 
mint például a zenés reggeli torna. Foly-
tatódott a készülődés a kiállításunkra, 
mely október 15-től lesz megtekinthető 
a Fonyódi Kulturális Intézményben, az 
Idősek hónapja rendezvények keretein 
belül. A kiállítás megnyitója október 15-
én délután 16.00-kor lesz. Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt.

A nyitóvacsora asztaldíszei is 
a nappaliban készülnek, ahogy a 
záróvacsora libás dekorációját is itt 
készítik a lelkes dekoratőrök.

Szolgáltatásaink sorában a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatá-
sa következik.

Családsegítés szolgáltatás so-
rán a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetőleg krízishelyzet mi-
att segítséget igénylő személyeknek, 
családok számára - a szociális mun-
ka módszereivel és eszközeivel - az 
ilyen helyzetekhez vezető okok meg-
előzése, krízishelyzet megszünteté-
se, valamint életvezetési képesség 
megőrzésének érdekében nyújtott 
szolgáltatás. Segítségnyújtás a szoci-
ális problémák miatt veszélyeztetett, 
illetve a krízishelyzetben lévő szemé-
lyeknek, családoknak, a rászorultság 
természete és mértéke szerint. Hiva-
talos ügyek intézésének segítése.

Gyermekjóléti szolgáltatás során a 
szolgáltatás keretében a gyermekek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlő-
désének, jólétének, a családban törté-
nő nevelésének elősegítése, a veszé-
lyeztetettség megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, 
valamint a gyermek annak családjá-
ból történő kiemelésének prevenciója 
a feladat. A családsegítő rendszere-
sen figyelemmel kíséri a településen 
élő gyermekek szociális helyzetét, ve-
szélyeztetettségét, felajánlja szolgál-
tatásait. Együttműködik, kapcsolatot 
tart a védőnővel, a gyógyító – preven-
tív szolgálatokkal, oktatási- nevelési 
intézményekkel, esetmenedzserrel. 

Meghallgatja a gyermek panaszát és 
annak orvoslása érdekében, kezde-
ményezi a szükséges intézkedést.

Helyet biztosít különböző támoga-
tó szervezeteknek, érdekképviseleti 
szervezeteknek.

A családsegítő gyűjti, fogadja és 
közvetíti az adományokat. A soron 
következő ruhabörze időpontja: 2019. 
november 6-a szerda.

Fonyód település családsegítő fel-
adatait Szász Alexandra Anna látja 
el, segélyekkel kapcsolatos ügyinté-
zésben Dékmár Zsuzsanna nyújt se-
gítséget. Elérhetőségeik: munkaidő-
ben személyesen az intézményben, 
telefonon: Alexandra: 20/221-6046, 
Zsuzsanna pedig a 20/413-0686-os 
telefonszámon érhető el.

Örömmel értesítjük a lakosságot, 
hogy intézményünk október hónaptól 
helyet biztosít a Fogyatékosságügyi 
tanácsadó szolgáltatásnak. A szak-
emberek minden második hónapban 
egy keddi napon, intézményünkben 
személyes ügyfélfogadást tartanak. 
Céljuk a fogyatékkal élő emberek, és 
hozzátartozóik segítése, információ-
nyújtással, tájékoztatással, szolgálta-
tások delegálásával. Az első ügyfélfo-
gadási időpont: 2019. december 17-e, 
9.00-tól 11.30-ig lesz az intézmény-
ben (Fonyód, Fő u. 43.).

    F.A.
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Betlehemnek szép határán…”
“Betlehemnek szép határán…” 

címmel újabb vándorkiállítás nyí-
lik a Fonyódi Múzeumban

November 8-án délután 14 óra-
kor nyílik a téli ünnepkör népszo-
kásait bemutató tárlat. A kiállítás 
a Marcali Múzeum vándorkiállítá-
sa, mely már számos más helyen 
is megfordult, többek között a 
keszthelyi Balatoni Múzeumban, 
a kéthelyi Művelődési Házban, a 
győri Vaskakas Bábszínházban. 
Idén pedig Fonyódon kívül Sár-
váron és Künzelsauban is megte-
kinthetik az érdeklődők.

A kiállítás november 8. - dec-

ember 20. között látogatható 
keddtől - szombatig 8-16 óra kö-
zött. Ebben az időszakban várjuk 
azon csoportok jelentkezését is, 
akik szeretnének megismerkedni 
a karácsony környéki szokások-
kal. Megtudni, hogy ünnepeltek 
régen? Honnét ered ez az ünnep, 
s milyen egyéb rítusok ismertek a 
téli időszakból? A kiállítás bemu-
tatását interaktív játékos felada-
tokkal, múzeumpedagógiai esz-
közökkel színesítjük. 

Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt!

	 	 		Fonyódi	Múzeum

Libaleves                      1.290 Huf

Libamáj pástétom, 
hagymalekvár, briós       1.490 Huf

Sült libacomb, bajor káposzta,
házi nudli, snidlinges tejföl       3.590 Huf

Sütőtökös tarte              990 Huf

November 8-10

Fonyód, Balaton Áruház
3. Emelet

+36 30 520 6910

@padlasbisztro

Márton Nap a Padláson!

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. november 15. napja.

További információk:
06-20/321-5054
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„Nagypolski” találkozó Fonyódon
2007-ben alakult a Polski Fiat 

125p Klub, azóta is hivatalos egyesü-
letként működik. Elsősorban a Polski 
Fiat 125p típus, közismert nevén a 
nagypolski tulajdonosokat fogja ösz-
sze, de minden más lengyel gyártmá-
nyú autó megtalálható (Warszawa, 
Polonez, Nysa mentő, Zuk tűzoltó, 
Tarpan stb.).

Lenkóné Erna, a klub elnöke nyilat-
kozott lapunknak:

„Rendszeresen tartunk összejöve-
teleket, találkozókat, aminek elenged-
hetetlen része az autós felvonulás. 
Célunk, hogy „megmutassuk” ma-
gunkat, ismerjenek meg, tudjanak ró-
lunk. A nagypolskikból már csak pár 
száz darab van az országban, hiszen 
a Polski Fiatok eltűntek az utakról, 
a garázsokból. Országos hatókörű 
szervezetként működünk, vannak tag-
jaink az Alföldről, Zalából, Győrből, 
Somogyból, a Balaton partról, többen 
Budapestről, az ország minden me-
gyéjéből. Évek óta három fontos talál-
kozónk van. Egyik a szezonnyitó ren-
dezvény, ami általában Budapesten 
van. A nyári Dél-Alföldi Találkozó fix 
helyszínnel Kunfehértón, és az őszi 
szezonzáró találkozó, aminek minden 
évben más a helyszíne.”

Idén az egyik aktív klubtag, Gyuric-
za Attila vetette fel az ötletet, hogy az 
őszi találkozó legyen a Balatonnál. A 
programot mindig az szervezi, aki az 
adott területen lakik. Gyuricza Attila 
Fonyódligeten lakik, így került Fonyód 
is a programba.

„Én személy szerint egy nagyon jó 
barátomnak Ékes Vincének köszönhe-
tem, hogy tagja lettem a Polski Fiat 
125p klubnak. Ő hívott meg öt éve egy 
találkozóra és azóta én is tag vagyok. 
Három éve költöztem Fonyódra, azóta 
nekem is van egy kék nagypolskim, 
amelyet néha lehet is látni a fonyódi 
utakon.” - nyilatkozta Gyuricza Attila.

 Az egyesület az összejövetelekkel 
a csapatépítést, a közösség megerő-
sítését tűzte ki célul. Fontos számuk-
ra, hogy a Polski Fiat hallatán ne csak 
a kispolskira gondoljanak az emberek 
(hisz abból még van bőven), hanem a 
nagypolskikra is. Bárki csatlakozhat 
az eseményekhez, aki valamilyen len-
gyel gyártmányú autóval rendelkezik, 
vagy éppen felújítja. 

„Az őszi szezonzáró rendezvényün-
kön 20 darab Polski fiat 125p autóval 
voltunk jelen, és érdekességképpen 
volt egy 1973-as nagypolski, ami visz-
sza lett alakítva Fiat 125 Specialra, 

amit a lengyel polski fiat „elődjének” 
is tekinthetünk, hisz az olasz licenc 
alapján született meg a nagypolski. A 
legidősebb jármű 1971-es, a legfiata-
labb 1990-es évjáratú. Létszámunkat 
tekintve mintegy 50 fővel látogattuk 
meg a Balatont, konkrétan Fonyódot 
és a környező településeket.” - összeg-
zett az egyesület elnöke.

„Konvojban átvonultunk Balaton-
szemesre, aztán a Bugaszegi Tégla-
galériába, majd Fonyódligetnél leka-
nyarodtunk a Balaton partra, és végig 
autóztunk a sétány melletti úton. In-
nen felmentünk a Kilátóhoz, itt jött 
Gyuricza Attila ötlete, menjünk a piac-
ra, ahol volt elegendő parkolóhely egy 
utolsó fényképezkedésre. Nagyon jó 
volt a program, és az időjárásra sem 
lehetett panaszunk. Igazán érdekes 
helyeket láthattunk, sokan még soha 
nem jártak az ország ezen részén.” - 
zárta beszámolóját Lenkóné Erna.

Az egyesület jövőbeli tervei között 
szerepel továbbra is az autótípus 
népszerűsítése, autók megmentése 
az utókornak, a tagoknak lengyel kap-
csolatok révén szakmai segítséget is 
tudnak nyújtani.

	 	 										szerkesztőség
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IX. Családi futónap

Bozsik Tornán a kisiskola focistáink

Szeptember 22-én került megren-
dezésre a Fonyódi Szabadidő Mun-
kacsoport szervezésében az idei 
Családi futónap, immáron kilencedik 
alkalommal. Több mint 113 induló állt 
a rajthoz, hogy lefussa a 3 kilométe-
res távot. Családi programról lévén 
szó minden korosztályból neveztek a 
táv teljesítésére. Szép számban jelen 
voltak az óvoda és az általános iskola 
növendékei is, akik a szüleikkel, nagy-

A fonyódi gyerekek, tanulók na-
gyon sokfajta sport közül választhat-
nak. A futball kedvelői minden héten 
részt vehetnek edzéseken, melyek al-
kalmával nemcsak karbantartják az 
egészségüket és jól érzik magukat, 
hanem megtanulják már egészen ki-
csi korban, hogy milyen is egy csa-
patban játszani.

A délutáni edzések remek alkal-
mat nyújtanak az iskolában eltöltött 
tanórák utáni felfrissülésre.

Az őszi szezon során a Bozsik 
program keretén belül fesztiválokra, 
bajnokságokra is eljuthatnak a helyi 
fiatalok, ahol a környező települések 
csapataival mérik össze ügyességü-
ket. Ezeken a tornákon azok a gye-
rekek játszhatnak, akik a szüleikkel 
együtt felkeresik a fonyódi Petőfi SE-
t. Az egyesületben történő leigazolás 
után jókedvű, családi programnak is 
kiváló hétvégi tornákon van lehető-
ség a kikapcsolódásra.

Szeptember 29-én a Marcali 

szüleikkel mérettették meg magukat.  
A jó időben kicsi és nagy egyaránt jól 
szórakozott. 

   Ezúton szeretnénk megköszönni 
a támogatóknak a nagy számú fel-
ajánlást és az önkéntesek odaadó 
munkáját: Fonyód Város Önkormány-
zata, VÜSZ, Helikon Kastélymúzeum, 
Csiszta Fürdő, Fábián Pékség, Bed 
Rock Cafe, Fonyódi lángos és pala-
csinta, Pacsni-sziget, Polgárőrség, 

Fonyód Média, Fonyódi Ásványvíz, 
Boglári Bob kalandpark.

   
Eredmények:

I. hely: Tóth Bence
II. hely: Csöröncsics Barnabás
III. hely: Zeke Zalán
Női I. hely: Lelkes Fanni

Legtöbb fővel nevezett család: Kar-
dos, Domina, Budai, Somoskövi csa-
ládok.
Legfiatabb fővel nevezett: Hörbinger 
Lucas
Legidősebb fővel nevezett: Gyurina 
Mária
Átlagosan a legjobb eredményt elérő 
családok: Németh- Somoskövi család,                                                                             
Jakabfi család.
A legtöbb fővel részt vevő csapatok: 
Fonyódi Huszárok (19 fő), Csiripcsőr 
csoport (8 fő)

Gratulálunk minden célba érkező-
nek. A hagyomány nem szakad meg, 
jövőre ismét futónap!

	 	 	 				szervezők

Sportpálya adott otthont a megren-
dezésre kerülő tornáknak. A jóked-
vet csak az időjárás rontotta el, saj-
nos az esős idő miatt félbe kellett 
szakítani a tornát. A gyerekek ügye-
sek voltak, sok sikert kívánunk nekik 
a továbbiakban!

Aki pedig szeretne jelentkezni, jó-
kedvű edzéseken részt venni, most 
is megteheti. Még várják a jelentke-
zőket a négy, különböző korcsoportú 
csapatba!

	 	 									szerkesztőség
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Szeptember első felét egyesületünk, 
a nyári időszak temérdek eseményének, 
a versenyidőszaknak, a tábori heteknek 
a lezárására, kiértékelésére, elpakolás-
ra és pihenésre szánta. 

Az új tanév beköszöntével, már most 
elkezdtünk dolgozni a jövő évi program-
jainkon, a több ponton is megújulást 
magával hozó 2020-as évünket már 
most jól be tudtuk osztani. A mögöt-
tünk álló, számos tapasztalatot nyúj-
tó, felkészülést, versenyt és megannyi 
programot magába foglaló hónapok 

2019. szeptember 22-én került 
megrendezésre Fonyódon, a Floorball 
Szövetség által indított lány U16-os 
bajnokság első fordulója. A bajnokság 
hat csapatból áll. Összesen tíz forduló 

Az elmúlt hónap is aktívan telt a VAGABUND 
számára

Magabiztos győzelemmel rajtolt a Fonyód
Diáksport Egyesület U16-os lány csapata

történéseiről és a fent említett jövő 
évünkről, a Fonyód Televízió Téma 
című műsorában beszélt operatív ve-
zetőnk, a VAGABUND Vitorlás Sport-
egyesület alelnöke, Kocsis Ádám, va-
lamint az egyesület legeredményesebb 
versenyzője és oktatója, Kocsis Gergő 
Boldizsár. A beszélgetés megtekinthető 
a TV műsorában és online felületeinken. 

Szeptember utolsó hétvégéjén még 
várt egy verseny egyesületünkre. Ta-
tán, az I. O’pen Skiff - Öreg-tó Kupán 
állt rajthoz egyesületünk „színeiben” 

utánpótlás növendékünk Stamler Kata, 
Gáthy Gergő - társegyesületünk, a jövő 
évben EB-t rendező Balatonmáriafürdői 
Vízisport Egyesület elnök-edzőjének - 
felkészítésével. A Tatai Vitorlás Iskola 
által megrendezett, számunkra utolsó 
idei verseny szervezésével, hangulatá-
val, kiváló szeles idővel és sportszerű-
ségével, a környék vendégszeretetével 
méltó lezárása volt versenyszezonunk-
nak. 

	 	 VAGABUND	Vitorlás
	 	 Sportegyesület

kerül megrendezésre, öt Fonyódon, öt 
idegenben.

A vasárnapi mérkőzést a budapesti 
Vajda CH A csapata ellen játszották a 
lányok.

A mérkőzés elején a budapesti csa-
pat tudott érvényesülni. A Vajda csapa-
ta kétszer is vezetést szerzett ellenünk, 
de szerencsére gyorsan tudtunk vála-
szolni. A mérkőzés feléig 2:2 volt az ál-
lás. A második harmad végén fölénybe 
kerültünk és a harmadot 6:2-vel zártuk 
le. Ezután magabiztos játékkal 9:3-ra 
fejeztük be a mérkőzést.

Gratulálok a fonyódi lányoknak, egy 
nagyon magas színvonalú mérkőzésen, 
győztesen tudták elhagyni a pályát. 
A soron következő mérkőzés szintén 
Fonyódon kerül lebonyolításra október 
13-án. Helyszín: Zákányi Kálmán sport-
csarnok.

Kérném azokat a fonyódi vállalko-
zókat, magánszemélyeket, akik tudnák 
szponzorálni vagy bármi féle segítséget 
biztosítani a csapatnak, jelentkezzenek 
a 06-30/903-7487-es számon! Előre is 
köszönöm a csapat nevében.

              
	 	 														Kolozs	László
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APRÓHIRDETÉSEK
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 por-
szívó, solar zuhanyszett, műmárvány zu-
hanytálca, vízmelegítő fólia, takarópony-
va, vegyszerek stb.  Tel.: 06-20/988-5525

•••
61 évesen is azt gondolom, a boldogság 
nem korhoz kötött. Tel.: 06-30/357-3838

•••
Eladó 26 m2 olasz padlólap 60*60-as, 
nagyon szép, 30% árkedvezménnyel. 
Fonyódról azonnal elvihető! Tel.: 06-
30/200-4357

•••
Albérletet keresek egy személyre Fo-
nyódon, Balatonfenyvesen vagy Balaton-

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.

szentgyörgyön, a vasútállomáshoz közel 
maximum 30.000 Ft-ig. Tel.: 06-20/910-
5568

•••
„L” alakú, krémszínű, ágyneműtartós, bőr 
ülőgarnitúra, ágyazható eladó! Irányár: 
99 ezer Ft! Tel.: 06-70/601-8173

•••
Kiadó hosszú távra bútorozatlan, két-
szobás, második emeleti lakás a város-
központban (Ady E. u.). Tel.: 06-30/517-
1981 E-mail: ksze.agi@freemail.hu

•••
Egyedülálló nő keres újszerű állapo-
tú családi házban albérletet! Tel.: 06-
20/524-2577

•••
80 literes, kémény nélküli gázbojler el-
adó! Típus: GB80.2-01 még egy év gyári 

garanciával. Kis kapacitás miatt lett le-
cserélve. Ár: 70.000,- Ft. Tel.: 06-30/363-
5981

•••
Eladó Toshiba Satellite R630-105 laptop. 
Újszerű, dohányfüst mentes állapot, 120 
GB SSD, jogtiszta WIN 10, magnézium 
ház, súlya csak: 1,38 kg. Ára.: 68 eFt. 
Érd.: 06-70/276-8488

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

•••
Szállás munkásoknak Fonyódon! Tel.: 
06-30/363-5981

•••
80 literes Hajdú kémény nélküli gázboj-
ler jótálással eladó! 75.000 Ft. Tel.: 06-
30/363-5981
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