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Rendkívüli ülések júniusban

Útlezárások a RetroBalaton és a RockBalaton 
idején

Több sürgős, aktuális napirendi pont 
miatt rendkívüli Képviselő – testüle-
ti üléseket kellett tartani június hónap-
ban.

Ezek közül az egyik legfontosabb 
döntés az útlezárásokkal kapcsolatos 
volt. Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a RetroBalaton és a 
RockBalaton Fesztivál biztonságos le-
bonyolítása érdekében az alábbi forgal-
mi rend változtatásokat határozza meg:

- gépjármű forgalom elől elzárásra 
kerül a Béke utca a Blaha L. utca és 
a GISZ Kft bejárata közötti szakasz 
2018. július 20-21. napjain és 2018. 
augusztus 9-12,. napjain minden nap 
15:00 és 24:00 óra között. A lakók 

gépjárművel lakcímkártya felmutatásá-
val hajthatnak be kizárólag a Gáz utca 
irányából. 

- A Blaha Lujza utca Béke utcától a 
piac bejáratáig tartó szakasza egyirá-
nyú és egy sávos lesz a piac irányába, 
az út másik sávja lezárásra kerül 2018. 
július 20. 08:00 órától 2018. július 22. 
01:00 óráig, illetve 2018. augusztus 9. 
08:00 órától 2018. augusztus 13. 01:00 
óráig. 

A 2018. július 21. és 2018. au-
gusztus 11. napjain, a piac napokon a 
Blaha Lujza utca a Béke utcától teljes 
szélességben kerül lezárásra a Kép-
viselő-testület korábbi döntése értel-
mében.

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

Fonyód Város Képviselő-testülete a 
2018. évi általános tartalék terhére az 
ügyeleti ellátás június-augusztus hó-
napokban jelentkező többletköltsé-
geire szolgáltatási díj finanszírozását 
biztosítja 2018. évben az Egészségügyi 
Nonprofit Kft. – Fonyód részére.

A testület módosította az önkor-
mányzat 2018. évi Közbeszerzési Ter-
vét, erre azért volt szükség, hogy mie-
lőbb megindulhasson az óvoda felújí-
tásának közbeszerzési eljárása.

Döntésével a Képviselő-testü-
let hozzájárult a Fonyód Vásár tér 
10242/2 hrsz-ú önkormányzati tulaj-
donú ingatlan közműfejlesztése kap-
csán a csatlakozási díj megfizetésé-
hez a 2018. évi fejlesztési célú tarta-
lékkeret terhére. Ezzel az új sport-
csarnok közműfejlesztéséhez já-
rult hozzá a város, mert ezt pályázati 
úton nem lehet támogatni.

A Képviselő - testület következő, ren-
des ülése 2018. szeptember 27-én, 
csütörtökön 14 órától lesz a városhá-
za nagytermében. A testületi ülés teljes 
anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon. 

	 	 										szerkesztőség

RetroBalaton
2018 július 20-21.

RockBalaton
2018 augusztus 9-12.
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Átadták a Fonyódi Piaccsarnokot!
Birtokba vehették a megújult Fonyó-

di Piaccsarnokot és környékét a keres-
kedők és a vásárlók is.

A jóval korszerűbb körülmények kö-
zött immár több kereskedő mutathatja 
be a portékáját, a modernebb arculatú 
vásárcsarnok pedig lényegesen komo-
lyabb tényező lehet a turisztikai attrak-
ciók terén is.

Az újonnan felhúzott épületegyüt-
tes megvalósításával egyidejűleg egy 
közösségi teret is létrehoztak a kivite-
lezők, mely egy új társadalmi központ-
ja lehet Fonyódnak. Ez a meglévő vá-
sárcsarnok újrahasznosítása mellett 
azt jelentette, hogy a projekt keretében 
kapacitásbővítésre került sor. A koráb-
bi árusítóhelyeket és üzleteket bővítet-
ték, a zöldséges árusítóhelyek száma 
egy sorral több, így összesen 240 méter 
hosszan sorakoznak a standok. A pro-
jekt célja az élelmiszerpiac teljes meg-
újítása volt, amely a piaccsarnok kor-
szerűsítésével, új vizesblokkok és üzle-
tek kialakításával, a burkolatok megújí-
tásával meg is valósult.

Fonyód a fejlődés útján – a pi-
accsarnok és környékének felújí-
tása megnevezésű,  TOP-1.1.3-15-
SO1-2016-00011 azonosító szá-
mú, gazdaságfejlesztési tárgyú pro-

jekthez kapcsolódó, sajtó nyilvános 
zárórendezvényen Móring József At-
tila, Somogy megye 3. számú válasz-
tókerületének országgyűlési képvise-
lője, Bíró Norbert, a Somogy Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnö-
ke, Hidvégi József, Fonyód város pol-
gármestere, valamint Tapsonyi Tünde, 
a Magyar Államkincstár Somogy Me-
gyei Igazgatóságának igazgatóasszo-
nya vágták át a szalagot, mellyel ünne-

pélyes keretek között megnyitották a 
megújult csarnokot.

Bíró Norbert: „ A helyi gazda-
ságélénkítésen túl ennek a helynek 
ikonikus idegenforgalmi szerepe is 
van, aki már nyaralt Fonyódon az biz-
tosan járt a piacon is. A Fonyódi Piac-
csarnok felújítására benyújtott pályá-
zat elsőre, egyhangúan nyert.”

Móring József Attila: „A Fonyódi 
Piac egy kultikus hely, egy közösségi 
tér, nyilván elsősorban a fonyódiaké, 
de tudjuk, hogy az egész déli partról 
járnak vásárolni, nézelődni. A város és 
nem utolsó sorban az árusok megér-
demelték, hogy kulturált körülmények 
között árusíthassanak. Nagyon örülök 
neki, hogy a TOP-os pályázatok közül a 
megyében elsőként készült el ez a be-

ruházás. A város célul tűzte ki és sike-
rült megvalósítania.”

Hidvégi József: „Nyugodtan mond-
hatjuk, hogy a Balaton legnagyobb pia-
ca a Fonyódi Piac. Rengeteg turista lá-
togatja a világ minden részéről. Jó híre 
van, régi piac, ismerik az emberek, tud-
ják, hogy szerdai szombati napokon ér-
demes Fonyódra látogatni. Nem csak a 

gyümölcs, zöldség választéka, hanem 
a műszaki cikkektől a ruhákon át a leg-
jobban látogatott zsibiig minden megta-
lálható, ezért is jönnek olyan sokan Fo-
nyódra.”

Fonyód Város Önkormányzatának 
fejlesztési terveit a Területi- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program mint-
egy 300 millió forinttal támogatta.

	 	 									szerkesztőség
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Turisztikai attrakciók belépői, fizetős parkolók díjai
2017-ben egy sikeres nyarat zárt 

Fonyód város önkormányzata. Az ak-
kori bevételek alátámasztották, hogy 
a fizetős strandok, parkolók bevétele-
iből fedezhető ezeknek a területeknek 
a karbantartása, rendbetétele, illetve 
fejlesztése is. 

„A tavalyi év bevételeiből képződött 
nyereség biztosította, hogy idén ne kell-
jen árakat emelnünk. Ezért úgy döntött a 
Képviselő – testület, hogy sem parkoló 
díjat, sem strandbelépőt nem emelünk.” 
– hangsúlyozta Hidvégi József polgár-
mester. 

Fonyód polgármestere megfogal-
mazta abbéli reményét, hogy ez a jö-
vőben is így lehet, vagyis a következő 
években sem lesz szükség árváltozás-
ra. 

A WIBIT élménypark díja sem válto-
zik 2018. nyarára, viszont idén hama-
rabb, július 5-től látogatható, így a tel-
jes szezonban az érdeklődők rendelke-
zésére áll. 

Parkolóink az alábbiak szerint
üzemelnek:

•	Hunyadi	J.	utcai (Szent István utcától 
a Blaha L. u.-ig 2 db fizető automatával)

Január 1-től december 31-ig minden 
nap 8:00 - 16:00.

Első óra díja 20.- Ft/közúti jármű.
Az első órán felüli időszak díja 200.- 

Ft/óra/közúti jármű perc alapú díjszá-
mítással.

•	Blaha	Lujza	utcai	parkoló (piac parko-
ló) Fonyód piac előtt lévő parkoló, volt 

lengyelpiac területe, Gáz u-i garázssor 
előtt lévő terület kézi beszedéssel

Június 1-től augusztus 31-ig szerda 
és szombati napokon 6:00 - 14:00 kö-
zött 300,- Ft/nap/közúti jármű.

•	Fürdő	utcai	parkoló (vasúti átjárótól a 
Lidó társasház Ny-i telekhatárig 2 db fi-
zető automatával)

Június 1-től augusztus 31-ig minden 
nap 08:00 - 22:00 között 200,- Ft/óra/
közúti jármű.

•	 Vigadó	 téri	 és	 Sándortelepi	 parkoló 
(sorompós rendszerű parkoló, kihajtás 
előtt kell fizetni)

Június 01-től augusztus 31-ig min-
dennap 8:00 - 22:00 között 200,- Ft/óra/
közúti jármű

Kilátók nyitvatartása:
• Főszezon: június 1-től   augusztus        

31-ig naponta 10:00 – 21:00.
• Utószezon: szeptember 1-től októ-

ber 31-ig hétvégenként (szombat-va-
sárnap) 10:00-18:00, november 1-től 
november 30-ig hétvégenként (szom-
bat-vasárnap) időjárás függvényében 
10:00-16:00.

• Szezonon kívül: december 1-től   
február 28-ig a kilátók zárva tartanak.
Belépő	jegy	árak:

• Felnőtt: 300.- Ft
• Diák, Nyugdíjas: 150.- Ft
• Látásában, hallásában, mozgásá-

ban korlátozott (igazolvány birtokában): 
ingyenes.

Kripta villa
Belépőjegy	árak:

• Felnőtt: 300.-
• Diák/nyugdíjas: 150.-
A kilátókban és a Kripta villában 

100% kedvezményt biztosítunk a Fo-
nyód Kártya birtokosoknak.

A kávézó látogatása ingyenes, a be-
lépődíjak csak a kiállításokra vonatkoz-
nak! 
Nyitva	tartás:	

Július-augusztus hónapokban: H – V 
10 - 21-ig.

Panoráma strand
Belépődíj: 500 Ft / nap.

A strandra 6 éves kor alatti gyer-
mekeknek, valamint Fonyód Kártyával 
rendelkező személyeknek ingyenes a 
belépés. 
Nyitva	tartás: H – V 9-től 19 óráig.

Wibit	vízi	élménypark: 1500 Ft/óra
Napijegy (wibit): 4.000,- Ft
A Fonyód Kártya kedvezmény a WIBIT 

élményparkra nem vonatkozik! 

Kutyás Fürdetőhely

Belépődíj:  200,- Ft /személy, 
200,- Ft /kutya
Fonyód Kártyával rendelkező szemé-

lyeknek és 6 éves kor alatti gyermekek-
nek ingyenes. Fonyód Kártyával rendel-
kező személynek viszont az ebre vonat-
kozó jegyet meg kell váltania (200,- Ft)!
Nyitva	tartás: H – V 9-től 19 óráig

ÁLLÁS
A Fonyódi Polgármesteri Hiva-

tal pályázatot hirdet
közterület	-	felügyelő

munkakör betöltésére.
A munkakör azonnal

betölthető!
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. augusztus 13.

További információ és a pályá-
zat részletes kiírása:

www.fonyod.hu/hirdetmenyek/
allashirdetesek/
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Fonyódi Gyermekekért Díjak

Útfelújítások 

Fonyód Város Önkormányzatá-
nak Képviselő - testülete döntésé-
vel minden évben, „Fonyódi Gyer-
mekekért Díjat” határoz meg három 
díjazottnak. A díjakat Hidvégi Jó-
zsef polgármester adja át a Palonai 

Több utcában is felújítási mun-
kálatokat tapasztalhattak az elmúlt 
időszakban a városban. 

A vasútfejlesztés kivitelezőjé-
vel sikerült megegyezni arról, hogy 
a beruházás során használt utakat 
rendbe kell tenniük és ezt az önkor-
mányzattal egyeztetve el is végez-
ték. Ilyen volt például a Fürdő utca 
jelentős szakasza, illetve a Turul 
utca üdülőfalu és a 7-es számú 
főút közötti szakasza. A Hun utca 
és az Erkel Ferenc utca teljes hosz-
szában új, zúzott köves burkolatot 
kapott szintén a vasútfejlesztés ho-
zadékaként.  

Önkormányzati forrásból újul 
meg a Dobó István utca Szent Ist-
ván utca és a Napsugár utca közöt-
ti  szakasza, ugyancsak a városi 
büdzséből járult hozzá az önkor-
mányzat a Fürdő utca Kodály Zol-
tán utca és a Keleti-Bozót csator-
na közötti, valamint a Szent István 
utcában lévő sorompós átjáró előt-
ti szakasza megújulásához. 

Hazai forrásból, önrész biztosí-
tása mellett valósul meg a járda – 
és útfelújítás a Fő utcában, annak a 
felső szakaszán, a Kisfaludy utcá-

Magyar Bálint Általános Iskola év-
záróján. 

Idén három pedagógust jutalmaz-
tak:  

Nédli Béla Györgynét, aki néhai fér-
jével lerakta a ma már országos sikere-
ket elérő floorball alapjait a Fonyódon. 

Virág - Halvax Esztert, aki a Mátyás 
Király Gimnázium diákjainak országos 
tanulmányi versenyekre való eredmé-
nyes felkészítésével járult hozzá az is-
kola és a város jó hírnevéhez. 

Tóth Jánost, aki a Bacsák György 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 
gyakorlati oktatás – vezetőjeként több 
esetben is a diákjaival olyan munkákat 
végeztek el, amellyel az önkormány-
zatnak segítettek, szépítették a várost. 

A kitüntetésekhez szerkesztőségünk 
nevében ezúton is gratulálunk! 

	 	 									szerkesztőség	

tól az óvodáig. A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumtól kapott külön 
forrásból pedig a Fő utca alsó sza-
kasza újulhatott meg.

Egy ideig útkarbantartás miatt 
a Domb utca le volt zárva, azon-
ban már újra járható ez a szakasz 
is. Kátyúzási feladatokat a Város-
üzemeltetés munkatársai ütemterv 
szerint az egész év folyamán vé-

geznek, amikor arra az időjárás le-
hetőséget ad. 

Bár belterületi utakra nem várha-
tóak uniós források, egyéb pályáza-
ti keretből és önerőből várhatóan jö-
vőre is legalább hasonló mértékű 
útburkolatot javíthatnak, újíthatnak 
meg Fonyódon. 

	 	 								szerkesztőség
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Átadták a Szántód - Kőröshegy - Balatonszentgyörgy 
és a Fonyód - Kaposvár felújított vonalszakaszait

Június 14-én Balatonbogláron ün-
nepélyes keretek közt átadták Szán-
tód - Kőröshegy - Balatonszent-
györgy korszerűsített szakaszát és 
Kaposvár - Fonyód vonal felújított 
szakaszát. 

Befejeződtek a nagyobb munkála-
tok a dél-balatoni fő- és mellékvona-
li vonalszakaszon, a projekt őszi, tel-
jes befejezéséig már csak kisebb be-
avatkozások várhatóak. A fejlesztés 
eredményeként az utazók gyorsab-
ban juthatnak el a Balatonhoz. To-
vább emelkedik a vasúti szolgáltatás 
színvonala és biztonságos, közleke-
dési lehetőség jött létre. 

A beruházás keretében 2016 és 
2018 között átépült az 53 km-es 
Szántód-Kőröshegy – Balatonszent-
györgy vasútvonal-szakasz, és megva-
lósult a Kaposvár-Fonyód közötti szin-
tén 53 km hosszú vonalszakasz felújí-
tása is.

Szántód-Kőröshegy – Balaton-
szentgyörgy között a vasúti pálya 
korszerűsítését földmunkás és kor-
szerű nagygépes technológiával vé-
gezték, helyreállt az eredeti 100 
km/h pályasebesség, a be nem épí-
tett területeken pedig lehetőség 
lesz 120 km/ h –ra emelni a se-
bességet. Összesen 17 állomáson 
és megállóhelyen Ba-
latonra szánt típus-
terv alapján készül-
tek új esőbeállók, és új 
magasperonokat épí-
tettek ki, így a csomag-
gal, gyerekkel utazók-
nak, illetve az idős em-
bereknek is biztonságos 
és kényelmes lett a ki-, 
és beszállás. A projekt 
keretében 26 meglévő 
útátjárót újítottak fel, 
91 gyalogos átkelőhely 
épült át teljesen és 6 új 
gyalogos átjárót is épí-
tettek, ezzel a teljes 
szakaszon biztosítottá 
vált az akadálymentes 
és biztonságos átkelé-
si lehetőség. Fonyód-

Bélatelepen a vasútvonal megóvá-
sát szolgáló, kb. 750 m hosszú új 
hullámtörő műtárgy épült.

Kaposvár – Fonyód vonalszaka-
szon megvalósult a vasúti pálya álla-
potjavítása, a felújításnak köszönhe-
tően helyreállt a 80 km/ h pályasebes-
ség. Új magasperonok épültek 8 állo-
máson és megállóhelyen, 6 helyszí-
nen pedig új esőbeállókat, valamint 
P+R és B+R parkolókat létesítettek, 
amiknek köszönhetően kényelmeseb-
bé vált a vasút megközelítése, a tel-
jes vonalon megújult állomási környe-
zet jött létre. A vasúti zajhatás csök-
kentésének érdekében 970 m zajárnyé-
koló fal épült.

Gelencsér Attila, Somogy megye 1. 
sz. választókerületének képviselője ki-
emelte: „Komoly múltja és hagyomá-
nya van Magyarországon a vasutazás-
nak, és ma is több ezren szállnak vonat-
ra nap, mint nap. Ez a mostani fejlesz-
tés pedig jól mutatja, hogy jövője is van 
ennek a közlekedési formának.”

Móring József Attila, Somogy me-
gye 3. sz. választókerületének képvise-
lője elmondta: „Hosszú évtizedes tarto-
zást törlesztünk most ennek a két vas-
útvonalnak a megújításával. Kívánom 
mindenkinek, hogy vegye birtokba a fel-
újított vasutat, és használja örömmel 

ezt a korszerűbb, gyorsabb és bizton-
ságosabb utazási lehetőséget.”

Witzmann Mihály, Somogy megye 
4. sz. választókerületének képviselő-
je a beruházás jelentőségéről beszélt: 
„Nem csak a turizmus szempontjából, 
és a fővárosból érkezőknek fontos ez a 
beruházás, hiszen a megyeszékhelyet 
is közelebb hoztuk a Balatonhoz. Az el-
múlt években közel 140 km hosszúság-
ban újult meg a vasút ebben a térség-
ben, és közel 140 ezer embert érint a 
dél-balatoni, több ütemben megvaló-
sult fejlesztés.”

Lóczi Csaba, a MÁV Start Zrt. érté-
kesítési igazgatója az új menetrendről 
is tájékoztatást nyújtott: „A dél-balato-
ni vasútvonal növekvő kapacitása mi-
att a vonatközlekedés sűrítésére is le-
hetőség nyílt, ezért a nyári menetrend 
bevezetésétől, június 16-tól Budapest 
és Siófok között hétvégenként 90 darab 
személyszállító vonat közlekedik majd 
átlagosan 30 percenkénti indulással, a 
korábbi kétórás ütem helyett pedig már 
óránként járnak a Balaton déli partját 
kiszolgáló expresszvonatok.”

A fejlesztés a NIF Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, 
uniós és hazai forrás bevonásával va-
lósult meg.

   Forrás: www.nif.hu
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GasztroKalauz - Kulináris iránytű Fonyódra

Szolgálati autót kaptak a polgárőrök

Megjelent a Magyar Konyha maga-
zin mellékleteként a Balaton 2018-as 
gasztro ajánlója, a 400 helyet nem 
csak ínyenceknek bemutató Gasztro 
Kalauz. 

Az elmúlt években folyamato-
san szépülő, egyre tartalmasabb ki-
adványban idén Fonyód több fejezet-
ben is helyet követelt magának. Mind-
ez azért is nagy szó, mert szakmailag 
megalapozott, minőségi szolgáltatók, 
különleges helyek, helyszínek, vagy 
programok kerülhettek csak be. Az el-
múlt 6 év alatt a kiadványban 160 be-
mutatott helyről 400 helyre bővült a 
gasztroforradalmban résztvevő vállal-
kozások köre. 

Rendezvényeink közül a nyári ajánló 
Gasztro - kalendáriumba a halfogyasz-
tásra épülő Hal és Petyek Napok (júli-
us 27-29.), valamint a Harcsafesztivál 
(augusztus 24-25.) is szerepel. 

A 190 oldalas kötet alrégiónként 
mutatja be az ajánlott éttermeket, bo-

A polgárőrök sokrétű munkáját im-
már egy személyautó is segíti, a So-
mogy Megyei Polgárőr Szövetség 
gépjárművet adományozott a Bala-
toni Vasúti Régió-Fonyód Polgárőr 
Egyesület részére.

A Renault Clio kishaszon gépjármű 
a Somogy Megyei Polgárőr Szövet-
ség tulajdona, amelyet most a fonyódi 
polgárőrök szolgálatába állítottak. Ez-
zel immár nagyobb távolságot tudnak 
megtenni a polgárőrök, Bélateleptől 
egészen Fonyódligetig. 
Segítségükre lesz a biz-
tosítandó rendezvények 
helyszínének megközelí-
tésében, valamint a kör-
nyező települések ren-
dezvényeinek biztosí-
tásában. Somogy me-
gyében már 80 polgárőr 
egyesület működik, kb. 
2500 fővel már 127 te-
lepülésen látnak el szol-
gálatot a polgárőrök. 
„Az idei évben 12 db gép-
kocsit sikerült szolgálat-
ba helyeznünk a megyé-

rászatokat, de régiós toplistákat is tar-
talmaz. TOP 10-es válogatásokban a 
legjobb balatoni piacok közül nem ma-
radhatott ki a megújuló Fonyódi Piac 
sem. 

Büszkék lehetünk a Kripta villá-
ra, mert a hely különlegessége, egye-
dülálló panorámája és kiváló kínála-
ta miatt a szakemberek számára is 
vonzó volt. Néhány helyi, minőségi 
vendéglátóipari szolgáltató mellett a 
piaci kézműves pékségek is az exklu-
zív felsorolásba kerülhettek.  

Fonyód tudatos marketing törek-
vései mellett nagyon fontos, hogy az 
ilyen szakmai válogatások kapcsán 
maguk a szakma képviselői, a maga-
zin munkatársai találják meg települé-
sünket, illetve azokat a vállalkozáso-
kat, akik tevékenységükkel ezt kiérde-
melték. 

Ezzel a GasztroKalauzzal a kezében 
biztosan még több vendég látogathat 
Fonyódra, akár csak az itt olvasható 

kulináris élmények, ajánlatok miatt. Ha 
pedig a folyamat részeként a gasztro-
nómia térképén is megjelenik város-
unk, annak mindannyian örülhetünk. 

ben, ezek a rendőrség tulajdonában, de 
a polgárőrség üzemeltetésében állnak, 
ezeken felül 40-45 gépjárművet üze-
meltet a polgárőrség” – emelte ki Poór 
Gyula a Somogy Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnöke. 

A Balatoni Vasúti Régió-Fonyód 
Polgárőr Egyesület munkája szerte-
ágazó. A városi szolgálat a piac biz-
tosításától a rendezvényeken, fesz-
tiválokon, strandokon át a vasúti te-
rület biztosításáig terjed. Emellett a 

közeli település, Ordacsehi biztosítá-
sában is részt vesznek a fonyódi pol-
gárőrök, valamint országos szinten 
vonatkísérő szolgálatokat teljesíte-
nek a polgárőrök. „A szolgálattelje-
sítésben, a távolságok megtételében 
és a polgárőrök közlekedésében ha-
talmas segítség az autó. Nagyon kö-
szönjük a megyei szövetségnek, vi-
gyázni fogunk rá és úgy használjuk, 
ahogy azt kell.” - fejezte ki köszöne-
tét Gál László, a Balatoni Vasúti Ré-

gió-Fonyód Polgárőr 
Egyesület elnöke. 

Az átadást meg-
előzte a gépkocsi 
alapos megtekinté-
se, paramétereinek 
ismertetése és ter-
mészetesen egy pró-
bakör. A hivatalos 
átadás átvétel meg-
történtével a gépjár-
mű immár a Balatoni 
Vasúti Régió-Fonyód 
Polgárőr Egyesület 
munkáját segíti. 
												szerkesztőség
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Kék Hullám Zászló - Négycsillagos a Panoráma 
strand

34 strand nevezett idén a Balatoni 
Szövetség által meghirdetett Kék Hul-
lám Zászló strandminősítési verseny-
re. Idén –a tavalyi évhez hasonlóan- 
újra egytől öt csillagig kaptak értéke-
lést a nevezett strandok, ezzel is je-
lezve a fürdőhely színvonalát. 

A minősítés során a bizottság vizs-
gálta a parkolási viszonyokat, a vizes-
blokkok állapotát, tisztaságát, a strand 
akadálymentesítésének szintjét, a kör-
nyezet állapotát, a játszóterek minősé-
gét, árnyékoltságát. Figyelembe vették 
a sportolási lehetőségeket, de a gyerek-
barát szempontokra (pelenkázó, csalá-
di öltöző) is odafigyeltek. Minősítették 
a strandi vendéglátóhelyeket és egyéb 
szolgáltatásokat (WIFI, értékmegőrző 
stb).

2018-ban is jól vizsgázott Fonyód 
legnépszerűbb strandja, hiszen a Pano-
ráma strand négycsillagos strandminő-
sítést kapott, az azt igazoló zászlót és 
oklevelet a július hatodikai, balatongyö-

röki díjátadó ünnepség alkalmával Kris-
tóf Györgyné, a Városüzemeltetés igaz-
gatója vehette át. 

Bár új szempontrendszer alapján 
minősítették a strandokat, a folyama-
tos fejlesztések miatt az idei minősítés 
során is bizonyított városunk központi 
strandja.

Ahogy Balassa Balázs, a kiíró Bala-
toni Helyi Önkormányzatok Szövetségé-
nek elnöke fogalmazott: 

„Minden település önkormányzata 
tisztában van a strandjaik adottságai-
val, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
versenyre benevezett 34 fürdőhely a leg-
jobb a Balatonon!”

	 	 									szerkesztőség

„A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok”
Összesen csaknem harmincezer 

táborzó kapcsolódhat ki 2018 nyarán a 
zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborban.

Több, mint 2500 táborozó kezdte 
meg nyári vakációját az Erzsébet-tá-
borok első turnusában. A zánkai és a 
fonyódligeti Élménytáborokban a vasár-
nap esti látványos megnyitók után már 
hétfőn reggel zsúfolásig teltek a prog-
ramok helyszínei. A gyerekek a Balaton 
meghódítására sétahajókkal indultak, 
az óriástrambulinoknál pedig megállás 
nélkül folytak a foglalkozások. De a ke-
rékpáros és gokartos ügyességi verse-
nyeket és a kézműves foglalkozásokat 
is óriási érdeklődés övezte. A balatoni 
Erzsébet-táborokban idén 11 héten át 
csaknem 30 ezer táborozó szerezhet 
életre szóló élményeket. Erről is 
beszélt Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár 
Zánkán, az EFOP-1.2.12-17-2017-
00006 azonosító számú „A Tá-
bor összeköt – Erzsébet Táborok” 
című projekt keretében megvaló-
suló Élménytáborok sajtótájékoz-
tatóján. Az Erzsébet Táborok szer-
vezője és lebonyolítója az Erzsé-
bet a Kárpát-medencei Gyermeke-
kért Alapítvány.

A hatnapos, ötéjszakás, biztonságos 
és teljes ellátást, valamint a napi ötszö-
ri bőséges étkezést biztosító turnusok 
során rengeteg színes aktivitás várja a 

táborozókat. Az ismeretorientált foglal-
kozások az élmények és a közösségépí-
tés köré szerveződnek. A fürdőzés mel-
lett a táborozók sárkányhajókon szelhe-
tik a hullámokat, vagy sétahajózás köz-
ben ismerhetik meg a Balaton élővilá-
gát. A sportprogramok mellett lasertag 
és íjászat, akadályversenyek és ügyes-
ségi vetélkedők, Zánkán kalandpark, 
Fonyódligeten pedig vízi kalandpark is 
várja őket. Ezeken kívül többek között 
óriás trambulin, kézműves- és zenei 
foglalkozások, prevenciós és környe-
zetvédelmi előadások, közlekedésbiz-
tonsági bemutatók, koncertek és tánc-
ház is színesíti a tábori programokat.

A zánkai és fonyódligeti Erzsébet-tá-
borokban idén is kiemelt szerepet kap a 

gyermekek digitális kompetenciájának 
fejlesztése: az európai uniós projektnek 
köszönhetően a diákok tábori foglalko-
zásokon nyerhetnek betekintést a média 

világába, és a programok során a bizton-
ságos internethasználathoz szükséges 
ismereteket is megszerezhetik a gyer-
mekek. A projekt célja, hogy a munka vi-
lágához elengedhetetlen digitális kész-
ségek fejlesztése is megvalósuljon az 
Erzsébet-táborokban. A tanulók idén az 
újságírásba is belekóstolhatnak, interjú-
kat készíthetnek a táborban, megismer-
kedhetnek a digitális fotózással és tábo-
ri filmet is forgathatnak.

A projekt átfogó célja egy olyan or-
szágos táboroztatási program meg-
valósítása, amely hozzájárul a szociá-
lis kompetenciák fejlesztéséhez és elő-
segíti a társadalmi integrációt. A prog-
ramból játszóterek, sportpályák, kö-
zösségi terek építése és akadálymen-

tesítések is megvalósulnak a kö-
vetkező években. A 2021-ig tar-
tó európai uniós projektben mód-
szertani tár és online tudásportál 
létrehozása valósul meg, a prog-
ram továbbá jó gyakorlatok meg-
ismertetésével segíti a pedagógu-
sok munkáját. Ezen felül az Alapít-
vány akkreditált képzési rendszert 
alakít ki, workshopokat, konferen-
ciákat szervez, továbbá kiadványo-
kat, módszertani segédanyagokat 

is készít a projekt során.
Forrás: Erzsébet	a

Kárpát-medenceiGyermekekért
Alapítvány
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Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai
szolgálat

Irány a sereg! – jelmondattal önkén-
tes területvédelmi tartalékos katonai 
szolgálatot szervez a Magyar Honvéd-
ség. 

Az önkéntes tartalékos katonai szol-
gálat létrehozásának az volt a célja, 
hogy kiegészítsék, és olykor tehermen-
tesítsék a hivatásos és szerződéses ál-
lományt, valamint rendkívüli állapot és 
megelőző védelmi helyzet esetén ka-
tonai szolgálatot teljesítsenek. Minden 
nemzet hadereje a hivatásos katonákon 
túl a felkészült és sokoldalú tartalékos 
erőkön nyugszik. Hazánknak is szüksé-
ge van olyan önkéntes tartalékosokra, 
akik civil foglalkozásuk vagy felsőfokú 
tanulmányaik mellett támogatják a hon-
védség munkáját, és veszélyhelyzetben 
sem riadnak vissza attól, hogy komoly 
segítséget nyújtsanak az országnak. 

A jelentkezés önkéntes alapon törté-
nik, minden 18. életévét betöltött, bün-
tetlen előéletű, magyar állampolgár-
sággal rendelkező, minimum 8 általá-
nos iskolát végzett személy csatlakoz-
hat. Természetesen egy háziorvos által 
igazolt alkalmasság esetén lehetséges 

www.fonyod.huwww.fonyod.huwww.fonyod.hu
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Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket 
és Partnereinket, hogy a Fonyódi 

Polgármesteri Hivatal

2018.augusztus 21. – 2018.
augusztus 24. között

igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt az 

ügyfélfogadás teljes mértékben 
szünetel.

 
Az igazgatási szünet alatt észre-

vételeiket, kérdéseiket az
info@fonyod.hu nyilvános

elérhetőségünkön tehetik meg.

Együttműködésüket és megérté-
süket köszönjük.

                                                                                                                                                       
 Nagy Brigitta sk.
 aljegyző

szolgálatra jelentkezni.
Szerződni a vizsgálatot követően, 

megállapított alkalmasság esetén 5 
évre lehet, három havi próbaidő kikö-
tésével. Ez önkéntes jogviszony révén 
bármikor felmondható. Az önkéntes 

tartalékos katonák  tényleges szolgálati 
időtartama 3 éven belül összesen 6 hó-
nap lehet.

Egy 20 napos kiképzés szükséges az 
első évben, második évben ez 8 napos 
szolgálatra csökken. Lehetőség van di-
ákok, tanulmányi jogviszonyban álló 
tartalékosoknak is, esetükben a képzés 
csak nyáron, tanítási szünidőben lehet. 

www.fonyod.huwww.fonyod.huwww.fonyod.huwww.fonyod.huwww.fonyod.hu
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Jogviszonyuk elsődleges, így a tanév 
közbeni szolgálat elutasítható. 

Az önkéntes, területvédelmi tartalé-
kos katona a lakóhely szerinti járásban, 
illetve annak székhelyén teljesít szolgá-
latot. Többek között díszelgési felada-
tok ellátására járási és települési ren-
dezvényeken, rendezvénybiztosítási te-
endőkben való részvételre, illetve ve-
szély-, vagy katasztrófahelyzetben tör-
ténő igénybevételre kerülhet sor. Min-
den igénybevétel esetén jár tartalékos 
illetmény! 

Például: Tényleges katonai szolgálat 
esetén rendfokozatnak megfelelő illet-
mény: minimum 144.400,-Ft. Rendelke-
zésre állási díj 138.000,- Ft. Szerződés-
kötési díj: 32.330,- Ft.

Térítésmentesen biztosítanak ruhá-
zati ellátást, étkezést, szállást, utazási 
költségtérítést.

Jelentkezni: 
Győri Tamás hadnagy,

toborzó tisztnél az alábbi
elérhetőségeken: 

E-mail: kaposvar.toborzo@hm.gov.hu
Telefon: 06-82/311-211
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Álláshirdetés
1 fő

MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ
felsőfokú vagy középfokú 

végzettséggel,

1 fő
RAKTÁROS-KARBANTARTó

munkatársat keresünk
éves állásra.

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal személyesen

a Fonyódi  Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofi t Kft 

irodában (Fonyód, Vágóhíd u. 17.) 
vagy emailban az
info@fonyodert

email címen.

www.fonyod.hu
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Szemben Badacsony, alattuk a magyar tenger
85 lakásos társasház épül Fonyód centrumában

Egy település jelenét, lakóinak kom-
fortérzetét a jövőhöz való viszonyulás 
minősége is jól érzékelteti. Fonyódon 
az új építkezések, beruházások azt jel-
zik, hogy a város lendületben van, s im-
már nem csak az itt élők és a helyi ön-
kormányzat – az ingatlanfejlesztők is 

részt kívánnak venni a sikertörténet 
folytatásában.

A Balaton iránt megnövekedett ér-
deklődés a déli parton tapasztalha-
tó piaci mozgásban is tetten érhe-
tő: egyedi építészeti megoldások, ele-
gáns, a városképet pozitívan befolyá-
soló formák, a kor igényeihez alkal-
mazkodó műszaki-technikai megoldá-
sok jellemzik a somogyi partszakaszon 

közelmúltban átadott építményeket, 
apartmanházakat. E sorba jól illeszke-
dik az üdülőhely központjában épülő 
85 lakásos társasház, amely közvetlen 
vízparti fekvésével, pazar panorámájá-
val a magyar tenger rajongóinak kínál 
mindennapi, megunhatatlan élményt. 

Szemben Ba-
dacsony, s 
m i n d ö s s z e 
néhány lépést 
kell tennünk 
csupán, hogy 
érezzük a víz 
illatát, a lágy 
hullámok si-
mogatását.

Az ágazat-
ban három év-
tizedes, pati-

nás múlttal büszkélkedhető, száz szá-
zalékban magyar tulajdonú Grabarics 
Építőipari Kft. nevéhez kötődő Sunset 
Resort Apartmanház a Fürdő utca 36. 
szám alatti telken valósul meg, s ezzel 
a fejlesztéssel a cég úttörő szerepet 
vállal Fonyódon.

Egy beruházás – az alapkőletételt és 
az átadási ceremóniát kivéve – általá-
ban mentes a protokolláris események-

től. Nem lesz ez másként e projekttel 
kapcsolatban sem, ám a beruházó Üdü-
lő Invest Kft. és a kivitelező Grabarics 
Építőipari Kft. munkatársai mégis meg-
találják annak a módját, hogy szemé-
lyes kontaktusba kerüljenek a város la-
kóival, a beruházás iránt érdeklődő, po-
tenciális vásárlókkal, s természetesen 
az üdülőhely építészeti koncepcióját jó-
váhagyó döntéshozókkal. 

A Grabarics Építőipari Kft. a jövőben 
aktívan részt kíván venni a város éle-
tében, s mintegy „belépőként” felvállal-
ták a társasház mellett található Mó-
dos strand szépítését: tervezik már a 
röplabda pályát, s folyamatban van a 
jelenlegi játszótér eszközeinek, terüle-
tének megújítása, biztonságosabbá té-
tele is. 

Az apartmanok értékesítése elkez-
dődött, a Sunset Resort Apartmanház 
munkatársai várják az érdeklődőket!
Élvezze	Ön	is	egész	évben	a	Balaton	

közelségét!

Elérhetőségeink:
www.sunset-resort.hu,

sales.sunsetresort@gmail.com
Tel: +36 20 285 2940,

+36 20 425 3366

Júniusban megkezdődött a vakáció 
az iskolákban, egyre többen tartózkod-
nak a szabadban és a strandokon. Egy-
re többen érkeznek városunkba, ennek 
megfelelően nagy erőkkel koncentrá-
lunk a szabad, zöld területek tisztántar-
tására, szemét összeszedésére, a ját-
szóterek rendben tartásá-
ra. Városunk játszótere-
in, strandjain az eszközök 
folyamatosan megújulnak 
munkatársaink jóvoltából. 

A strandokon lefes-
tettük a stégeket, kor-
látokat, padokat, behe-
lyeztük a bejárókat, bó-
jákat. A vizes játszóté-
ren a karbantartási mun-
kálatait elvégeztük, be-
üzemeltük a játszóteret. 
Napvitorlákkal tesszük 

A Városüzemeltetés aktuális munkálatai
idén is enyhébbé a beléptetés me-
netének körülményeit a Sándortelepi 
strandon. 

Megújultak a stégek is, a közterüle-
tek korlátjai, szemetesek, padok és az 
aluljáró korlátjai is. Lefestették munka-
társaink a piac kerékpártárolóit is, a régi 

asztalokat összehegesztették és felállí-
tották azokat, valamint kihelyezték az új 
asztalokat is. A Dísz téren megnövel-
tük a padok számát, a Kripta villához 
és a Városi Kulturális Központhoz új 
kerékpártárolókat helyeztünk ki. 

Ezeken felül befejeztük a virág-
ágyások telepítését, me-
lyeket immár folyamato-
san öntözünk a nyár fo-
lyamán. Folyamatosak a 
fűnyírási munkálataink 
is a közterületeken, vala-
mint ezeknek a területek-
nek a gyomlálása, kapá-
lása, gereblyézése, zöld-
hulladék elszállítása. A 
strandokon az uszadék 
gyűjtésére és elszállításá-
ra is kell koncentrálnunk. 

	 								Kristóf	Györgyné
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Miért nem mindegy, hogy a fiatalító LÉZERES 
MEZOTERÁPIÁRA hová jársz kozmetikushoz?

Az eredeti lézeres mezoterápia 
kezelés közel 10 éve töretlen si-
kernek örvendő hatékony fiatalító 
eljárás, ezért sajnos egyre többen 
kezdték „hamisítani”. Egyes koz-
metikusok olcsó, silány minőségű 
készülékkel dolgoznak, amivel tel-
jesen hatástalan a kezelés, vagy 
akár visszafordíthatatlan károkat 
is okozhatnak a bőrben. Esetenként 
ugyan az eredeti MesoLaser készü-
léket használják, azonban nem tart-
ják be a szakértők által kidolgo-
zott kezelési protokollt, vagy spó-
rolásképp nem az eredetileg aján-
lott Age Attraction hatóanyagok-
kal dolgoznak. Azért, hogy ez ne 
történhessen meg veled, 2017. 
februárjától a hatékony eredeti 
MesoLaser kezelések kizárólagos 
oltalom alatt állnak, amelyeket a 
MILSYS® védjegy óv, és amelyet 
kizárólag hitelesített kozmetiku-

sok használhatnak. Természete-
sen ezzel a védjeggyel szalonunk is 
rendelkezik. A MesoLaser az egyet-
len olyan fókuszált elektroporációs 
készülék Magyarországon, amely-
nek hatékonyságát független ku-
tatói hatástanulmány igazolja. 
Bátran érdeklődj szalonunkban a 

MILSYS® MezoLaser ill. CW Laser, 
hyaluronsavas kezelések felől!

Dermisz Professzionális Kozmetika
és Fényesztétikai Kezelőszalon

Tel.: 06 30/267-9371
Web: www.exkluziv-kozmetika.hu
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Piac

Piac

Feng Shui Galéria

Dísz tér

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Halásztelep (Lidl parkoló)

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Július 18-tól Augusztus 20-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Július 18. szerda

9 óra

Július 18. szerda
18 óra

Július 20. péntek
17 óra

Július 20-21.
(péntek, szombat) 

Július 21. szombat
18 óra

Július 27., péntek
18 óra

Július 27., péntek
17 óra

Július 27 - Július 29.
péntek, szombat, vas.

Augusztus 3 - 5. 
péntek, szombat, vas.

Augusztus 9 - 12.
csüt., pén., szo., vas.

Augusztus 11., szombat
18 óra

Augusztus 17 - 20.
pén., szo., vas., hétfő

Augusztus 24-25.,
péntek, szombat

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Nyári kézműves foglalkozás

Dr. Lévay Péter zongorakoncertje 

Fonyód városmakettjének ünnepélyes átadása

Halásztelepi emléktábla avatás

Hal és Petyek Napok

IX. Fonyód Sörfesztivál 

RockBalaton - belépőjegyes rendezvény

Szilvásy Margit festőművész kiállításának megnyitója

Szent István Napok

Harcsafesztivál

Retro Balaton Fesztivál - belépőjegyes rendezvény

Szilágyi János újságíró, műsorvezető, riporter 
könzönségtalálkozója 

Lunzer Anikó festőművész és Németh András grafi kusművész 
„Szépség a természetben” című kiállításának megnyitója

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

Múzeum

Szent István kápolna,
Vigadó tér
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Piac

Piac

Feng Shui Galéria

Dísz tér

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Halásztelep (Lidl parkoló)

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Kulturális Központ

Katolikus miserend
Nagyboldogasszony plébániatemplom

(Fonyód, Templom u. 9.):

Első pénteken és szombatonként 18.30 óra-
kor, vasárnap 11 és 18.30 órakor.

Szent István kápolna
(Fonyód, Szent István u. 32/2.):

Vasárnap 8 órakor.

Ligeti Nagyboldogasszony kápolna
(Fonyódliget, Templom tér 1.)

Vasárnap 9:15 órakor

Bélatelepi Szent Anna kápolna 
(Bélatelep, Szent István tér 16.)

Vasárnap 12 óra

SZENT JÓZSEF CSALÁDOS MISÉK
Szombaton az esti szentmisék, a
következő napon: szeptember 8.

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

• július 15. vasárnap 9:30 istentisztelet

• augusztus 5.  vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet

•augusztus 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
 a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaórák nyáron szünetelnek

Ökumenikus Kulturális Estek a Múzeumban
szeptemberben folytatódnak

Református Istentiszteletek
rendje

Református istentisztelet minden vasárnap 
11:00-tól, a templomban. (József u. 21.)

Július 29-től ismét Halász Noémi lelkipásztor 
szolgálatával, míg szabadságolása idején, he-

lyettesítő lelkész látja el a szolgálatot.

Augusztus 6-tól, 12-ig hittantábor.

II. Vakációs Bibliahét 2018. augusztus 6-12. 
Számolj Istennel! Bevezetés a pénzügyek Is-

ten szerinti kezelésébe gyermekeknek.

Bármilyen ügy esetén értesítendő: 
Ellenberger József, gondnok: 30/3389762

A bibliaórák nyáron szünetelnek

Részletek: vizmellettifa.org

Múzeum

Sacravia Nyári színház
Programajánló:

GYERMEK ELŐADÁS 18.00

július 20. (p)               Marék Veronika KIPPKOPP A FŰBEN bábelőadás / Nefelejcs Bábszínház

július 21. (sz)             STAR LIGHT: VARÁZSLATOS MESEMUSICAL koncert

július 22. (v)               A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ gyerekelőadás / Görbetükör Színház

július 27. (p)               Mesemalac bábjáték a padláson / Batyu Színház

július 28. (sz)             A furfangos Milos legény zenés mesejáték / Magyarországi Szerb Színház

július 29. (v)               Szécsi Magda Csörgőkezű, Vödörjáró, Dobhasú / Cinka Panna Cigány Színház

augusztus 3. (p)         Dévai Nagy Kamilla: Mesekút gyermek műsor

augusztus 4. (sz)       Marék Veronika Boribon cicája bábelőadás / Nefelejcs Bábszínház

augusztus 5. (v)         Dolák-Saly Róbert: Családi gumiszoba gyerekelőadás

augusztus 10. (p)       L’Aura Band: Nincs felhő az égen interaktív gyermekelőadás

augusztus 11. (sz)     Tompeti és Barátai koncert

augusztus 12. (v)       Csoda mese / Baracs Tánceggyütes

augusztus 17. (p)       Családi Örömzene-Örömtánc folkkavalkád / Nezt Produkció

augusztus 18. (sz)     Vitéz László vásári bábjáték / Fabula Bábszínház

augusztus 19. (v)       Móra Ferenc A solymári csóka gyermekelőadás

augusztus 20. (H)      Rémusz bácsi bábelőadás / Nefelejcs Bábszínház

augusztus 24. (p)       óperenciás mesék mesejáték / Soltis Lajos Színház

augusztus 25. (sz)     Bálint Ágnes–Bródy Vera Mazsola zenés bábjáték / Fabula Bábszínház

augusztus 26. (v)        A Kis herceg gyerekműsor / Görbetükör Színház

SACRAVIA SZÍNHÁZ 20.30

2018 NYÁR

 KIPPKOPP A FŰBEN július 20. (p)              Ingrid Arthur, Brad Vee Johsnson GOSPEL KONCERT

július 21. (sz)             STAR LIGHT: NEOTON VÁLOGATÁSOK koncert

július 22. (v)               Zoltán Miklós - Abrudbányai Ödön: HOMOKRAJZ tragédia

július 27. (p)               Domahidy László The Great Musical Story koncert

július 28. (sz)             Karády est - “Hamvadó cigarettavég...” / Magyarországi Szerb Színház

július 29. (v)               Koltai Róbert - Koltai kabaré

augusztus 3. (p)         Dévai Nagy Kamilla - L’Aura Band: Táltos szeansz versszínházi előadás 20 óra

augusztus 4. (sz)       Palya Bea ”Két világ” koncert 20 óra

augusztus 5. (v)         L’Art pour l’art TRIO humorest 20 óra

augusztus 10. (p)       L’Aura Band-Nádas György: A bor legendája borkostoló és bor show 20 óra

augusztus 11. (sz)     Super Trupers: ABBA válogatás koncert 20 óra

augusztus 12. (v)       Páratlan szépség táncjáték / Dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes 20 óra

augusztus 17. (p)      „SzLOVE Virtus” szlovákok folklórja és tánczenéje / Netz Produkció 20 óra

augusztus 18. (sz)     Parno Graszt - “Rávágok a zongorára” koncert 20 óra

augusztus 19. (v)       A kőszívű ember fi ai musical / Magyarock Dalszínház 20 óra

augusztus 20. (H)       Nincs előadás

augusztus 24. (p)       Ecsedi Erzsébet Legyen a férjem! zenés komédia / Soltis Lajos Színház 20 óra

augusztus 25. (sz)     Made in Hungaria musical / Magyarock Dalszínház 20 óra

augusztus 26. (v)       Pólika cigány sorsdráma - zenés vándorlás / Cinka Panna Cigány Színház 20 óra

tragédiatragédia

BELÉPŐDÍJAS ELŐADÁSOK!Sacravia Nyári színház Fő utca 10. (általános iskola szabadtéri színpad)
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Fonyódon készül fel Bogányi Gergely és Boros Misi
2014-ben, 11 évesen lett a Virtuózok 

- fiatal, klasszikus zenei tehetségek 
versenyének - győztese Boros Misi. 
Az óta Junior Príma díjas, a Concours 
Musical de France nemzetközi zongo-
raversenyen kiemelt kategóriában első 
helyezett és számos elismerésben, ní-
vós koncerten, hangversenyeken,  gá-
lákon való részvétellel és önálló esttel 
a már a háta mögött, most újabb nagy 
mérföldkő előtt áll az ifjú zongoramű-
vész. 

A Balaton part nem csak az aktív 
kikapcsolódást és feltöltődést nyújt-
ja számára nyáron a sok utazás, elő-
adás és gyakorlás közt, hanem a pró-
ba, felkészülés lehetőségét is bizto-
sítja. Tavaly nyár óta már mestere, 
Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongo-
raművész is Fonyódra látogat, amikor 
Misi itt gyakorol, együtt csiszolják játé-
kát, technikáját. „A nyár nagyon jól te-
lik. Nagyon örülök, hogy itt gyakorolha-
tunk, dolgozhatunk, különben nem tud-
nánk itt lenni. A nyár a legjobb időszak 

Boros Misi, Bogányi Gergely és 
Veress Ábel nyitották meg a 2018-
as Balatonalmádi vörösberényi 
programokat. A fonyódi tehetség 
Veress Ábel egy új, Bogányi - zon-
gorán játszott.

a gyakorlásra, illetve az időmben is – 
hogy 15 éves vagyok – ez a legalkalma-
sabb, hogy minél többet és aktívan dol-
gozzunk...” Nagyon jó, hogy itt tudunk 
dolgozni, ez a hely, Fonyód fantaszti-
kus.” – köszönte meg Misi a gyakorlás 
lehetőségét. 

Bogányi Gergely nevéhez fűződik a 
magyar „csodazongora” megálmodá-
sa, megalkotása, melyet több évtize-
des előkészítő munkafolyamat után 
a testet öltés után először 2015-ben, 
majd ünnepélyesen 2017-ben mutat-
tak be. „A legtöbb ember számára ér-
telmetlen vállalkozásnak tűnt, … óriá-
si nemzeti kulturális ikon és ügy. A vi-
lágban mindenhol úgy vannak vele, 
hogy ’hú de csodálatos ez az új magyar 
hangszer és milyen csodálatos össze-
tartó ereje van’. Van abban bizony igaz-
ság, hogy egy spirituális és egy kultu-
rális összetartozást is jelképez ez az új 
magyar hangszer.” - jellemezte Bogányi 
Gergely a zongorát. Futurisztikus for-
májával, kiváló hangzásával való-

ban a jövőt, a kultúra jövőjét jelképe-
zi a Bogányi zongora, amelyből az Aré-
na koncerten négy darab hangszert is 
láthat/hallhat a nagyérdemű. „Nagyon 
örülök, hogy Bogányi zongorával csi-
náljuk, mert szerintem csak így műkö-
dik. Egy életre szóló látvány, de legfő-
képpen életre szóló élmény lesz hall-
gatni ezt a négy hangszert, plusz a ze-
nekart.” – avatott be bennünket a kon-
cepcióba Misi. 

A beszélgetést, amelyben többet 
tudhatnak meg Misiről, a Bogányi zon-
goráról, felkészülésről és a nagy Aréna 
koncertről Youtube csatornánkon tel-
jes egészében megtekinthetik. 

	 	 										szerkesztőség
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Fonyódi Nyár 2018

Retro Balaton

Újra Retro Balaton Fesztivál.
Egy időutazás ami, csak az emlékekről 
fog szólni. A jelszó: Love is in the air.

WE LOVE 90’s
Helyszín: 

Fonyód, Piac
Péntek	(07.20.):	

Bestiák
Groovehouse
Zoltán Erika

Kerozin
Kozmix

Desperado
Csordás Tibi/ Fiesta
Szombat	(07.21.):

Krisz Rudi
Mr.Rick

Erős VS Spigiboy
Ámokfutók

Ufo
DJ. Dominique

Dr. Alban

Hal és Petyek Napok
2018.07.27.

17:00 Helytörténeti séta Varga István 
könyvtáros vezetésével
18:00 Gasztrobemutató Madarász Ildi-
kóval a Balaton Háziasszonyával
19:00 Huszártábor megnyitása
21:00 Balkan Fanatik szuperkoncert
22:30 D.J. Fikidi

2018.07.28.
09:00 Helytörténeti séta Varga István 
könyvtáros vezetésével
18:00 Gasztrobemutató Madarász Ildi-
kóval a Balaton Háziasszonyával
19:00 Huszártábor, interaktív foglalko-
zások
21:00 Anna and the Barbies szuper-
koncert
22:30 Dj Náksi

Posza Róbert beszámolt a Dog 
Beach Fest hétvégéjével kezdetét vevő 
Fonyódi Nyár rendezvénysorozatról, 
amely szervezésükben szinte a nyár 
minden napjára zenés programot kí-
nálnak a Fonyódra látogatók számá-
ra. „Hétfő, kedd kivételével minden nap-
ra jut program Fonyódon. Szerdánként a 
Dísz téren az új szökőkútnál, csütörtök-
től vasárnapig, pedig a Vígadó téren. A 
Balaton legnagyobb fesztiváljai a Rock 

2018.07.29.
18:00 Gasztrobemutató Bede Róbert-
tel a Paprika TV szakácsával
19:00 Huszártábor, interaktív foglalko-
zások
21:00 Continental showband

IX. Fonyódi Sörfesztivál

Helyszín: 
Fonyód, Vigadó tér
2018.08.03.	Péntek

16:00 Tschepen Tamás
18:00 Gesarol
21:30 Piramis szuperkoncert
23:00 BanDj

2018.08.04.	Szombat
20:00 Bud Spencer Terrence Hill em-
lékzenekar
22:00 D.J.Fikidi
23:00 Soulwave
24:00 D.J. Fikidi

2018.08.05.	Vasárnap
17:00 Fonyódi Önkéntes Tűzoltózene-
kar
19:00 FankaDeli élőzenekaros szuper-
koncert
21:00 Fekete Lakkcipők ( Komár Lász-
ló emlékzenekar )
23:00 D.J.Lovi retro diszkó

RockBalaton

 A rockzene nagyágyúi ismét Fonyódra 
jönnek. 100% élő zene 0% tátogás

2018. augusztus 9-12.
Helyszín: Piac

2018.08.09.	Csütörtök
16:00 New Friend Request
18:00 Auróra
20:00 Rudán Joe Band- Kalapács kö-
zös koncert
22:00 Ossian

 2018.08.10.	Péntek
16:00 Don Gatto
18:00 Dorothy
20:00 P.Mobil
22:00 Road  

2018.08.11.	Szombat
16:00 Burnout
18:00 Junkies
20:00 Leander Kills
22:00 Depresszió
 2018.08.12.	Vasárnap	 	
16:00 Rómeó Vérzik
18:00 Sex Action
20:00 Kárpátia
22:00 Pokolgép

Szent István napok

Helyszín: 
Fonyód, Vigadó tér
2018.08.17.	Péntek

20:00 Continental Showband
21:30 Soltész Rezső
22:15 Continental Showband

2018.08.18.	Szombat
19:00 Fantom Bulizenekar
21:00 Rony
21:45 Fantom Bulizenekar
23:00 Retro diszkó

2018.08.19.	Vasárnap
19:00 Táncház, gyermekprogram
20:00 Palmetta
22:00 Hollywood Rose
23:30 D.J.Szabó Gábor retro diszkó

2018.08.20.	Hétfő
17:00 Szentmise (Szent István kápol-
na)
18:00 Kenyérszentelés, felvonulás, me-
nettánc a Szent István utcában a kikö-
tőig
19:00 Néptáncbemutatók
21:00 Chili Bulizenekar
22:00 Tűzijáték
22:15 Chili Bulizenekar

Harcsafesztivál

Helyszín: 
Fonyód, Vigadó tér
2018.08.24.	Péntek

17:00 Helytörténeti séta Varga István 
könyvtáros vezetésével
18:00 Gasztrobemutató Bede Róbert
19:00 Rió bulizenekar
21:00 Deniz
22:00 Delta
23:00 D.J.Csiák Laci Retro diszkó

Balaton, amely idén már négy napos, il-
letve a Retro Balaton Fesztivál, - ame-
lyen idén egy külföldi sztár, dr. Alban lép 
fel - egyedülállók a Balaton partján, óriá-
si az érdeklődés rájuk. Rossz idő esetén 
minden rendezvény hétvégéjére a Záká-
nyi Kálmán Sportcsarnok lefoglalásával, 
a fesztiválok, programok tető alá vitelé-
nek lehetőségével, a hangulat és a prog-
ram, de legfőképpen a biztonság garan-
tálásával készülünk.”
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2018.08.25.	Szombat
13:00 Gasztrobemutató Madarász Il-
dikóval a Balaton Háziasszonyával, és 
Domonkos Lászlóval a Barátok Közt tv 
sorozat sztárjával
14:00 Fúvószenekar
15:00 Kid-Rock akrobatikus rock’n roll 
bemutató
16:00 Operett és musical előadás a 
Megarox társulattal
16:00 Szimultán sakk bemutató
17:00 Fonyódi Betyárok 
néptáncegyesület
16:30 Lufi hajtogatás gyerekeknek
17:00 Fagyibóhócok interaktív zenés 
gyermekprogram óriásbábokkal
19:00 Helios zenekar
21:00 Korda György Balázs Klári

Zenés estek 

július 19. 20 óra Vigadó tér: Retro 
diszkó Dj. Ringó
július 20. 20 óra Vigadó tér: 
Retrokonok
július 21. 20 óra Vigadó tér: Fox 
Együttes utcabálja
július 22. 20 óra Vigadó tér: Rio 
Bulizenekar
július 24. 20 óra Klasszikusok a Balaton 
hullámain: Szigliget hajó - Veress Ábel 
zongoraestje Belépődíjas rendezvény
július 25. 20 óra  Dísz tér: 
Szűcs Antal Gábor és Gál Péter Latin c. 
műsora
július 26.  20 óra Vigadó tér 
Chili Bulizenekar
augusztus 1.  20 óra Dísz tér  
Rio Bulizenekar
augusztus 2.  20 óra Vigadó tér  
Zumba, DJ. Forkman
augusztus 8.  20 óra Dísz tér  
D.J.Fikidi
augusztus 9. 20 óra  Vigadó tér  
Retro Diszkó Szabó Gáborral
augusztus 10. 20 óra  Vigadó tér  
Tschepen Tamás
augusztus 11. 20 óra  Vigadó tér  
Forte Brass Band
augusztus 12. 20 óra  Vigadó tér  
Rio Bulizenekar 
augusztus 15. 20 óra  Dísz tér  
Szűcs Antal Gábor és Gál Péter Latin c. 
műsora
augusztus 16. 20 óra  Vígadó tér  
Rio Bulizenekar

Meghívást kaptunk a Csurgói Öreg-
diákok találkozójára, hogy meséljünk  a 
mi egyesületünk és a Somogyiak Bará-
ti Köre megalakulásáról, működéséről. 
Ennek a felkérésnek örömmel tettünk 
eleget,  a  képekkel illusztrált   bemutat-
kozás jól sikerült. Tagjaink közül többen 
is kötődnek a Csokonai Vitéz Mihály ne-
vét viselő 227 éves református gimná-
ziumhoz, pl. Berkes Ági édesapja, nagy-
papája, valamint Göndöcz tanár úr is itt 
diákoskodott.     

Az érdekes előadások, megható visz-
szaemlékezések után megkóstoltuk a 
Csuszafesztivál fi nom ételeit, majd kis-
vonaton utazva megnéztük a város ne-
vezetességeit.  Vendéglátóink kedves-
sége hozzájárult ahhoz, 
hogy jól éreztük magun-
kat. 

Következő kirándu-
lásunk a Bugaszegi há-
romszintes, alápincé-
zett Téglagalériában volt, 
amit Csere János saját 
maga épített. A nagy  te-
rületet bejárva sokféle 
különlegességet láthat-
tunk. A szőlőskislaki  Légli 
Fazekasházban  megcso-

Csurgó, Boglár, Kislak
dáltuk Légli Atti-
la munkáit, mert ő 
sok mindent készít, 
amit kerámiából le-
het, az elegáns ét-
készletektől a kerti 
kutakon át az urnákig.  

Megnéztük a boglári  nemzetközi 
hírű Vörös és Kék kápolnát. Idegenve-
zetőnk a Gömbkilátóhoz is elkísért ben-
nünket, amely Xantus János  gömb ala-
kú építménye,  vasszerkezetét egykor a 
Budapesti Nemzetközi Vásárra készí-
tették. Szép, élményekben gazdag na-
pot töltöttünk el Balatonbogláron.

	 	 						Németh	Julianna

Népi mesterség kézműves 
foglalkzás

- AGYAGOZÁS - 
Bakonyiné Kapitány Mária

fazekas vezetésével

július 18-tól augusztus 15-ig
szerdánként 10:00-12:00

Helyszín: Fonyódi Múzeum
8640 Fonyód, Bartók Béla u. 3.

Telefon:
06-85/560-392,

06-20/297-80-74
e-mail: muzeum@fonyod.hu

A foglalkozáson való részvétel 
ingyenes.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk !

Szünidei
sakk szakkör

Időpont:
július 17-től augusztus 16-ig

Helyszín:
Fonyódi Kulturális Központ

8640 Fonyód, Ady Endre u.17.
Játékmester: Motorcza Gyula

A foglalkozás ingyenes a részt-
vevők számára.

A foglalkozás időtartama: 2 óra
A	szakkör	időpontja:
Kedd: 14:00-16:00

Csütörtök: 14:00-16:00
Az intézmény sakk készletet

biztosít a résztvevők
számára.

Érdeklődni:
06-20/320-5599, 

muvelodesihaz@fonyod.hu
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A Szociális Központ hírei
Mozgalmas hónap áll a Szociális 

Központ idősei mögött. Nemrégiben fel-
kérést kaptak, hogy egy helyi rendezvé-
nyen saját készítésű díszeikkel dekorál-
ják a helyszínt, ami nagy élményt jelen-
tett számukra és egyben persze büszke-
séggel is töltötte el őket. A meleg nyá-
ri idő lehetővé tette, hogy egy délutánt 
napozással egybekötött fagyizással 
töltsenek el, de emellett a rendszeres 
napi programokat sem hanyagolják el, 
így például délelőttönként egy rövid tor-
na keretében mozgatják át végtagjaikat, 
és naponta szoktak felolvasni könyvek-
ből, újságból, és megbeszélik az aktu-
ális cikkeket, híreket. Nagy sikere volt 
első közös sütésüknek is, ahol minden-
ki megtalálta a neki megfelelő felada-
tot: volt, aki az alapanyagok adagolásá-
ért felelt, volt, aki inkább a kóstolást vé-
gezte. Mindig igyekszünk tehát változa-
tos programokkal színesíteni együtt töl-
tött mindennapjaikat. 

A család- és gyermekjóléti szolgá-
latnál változásokról számolhatunk be, 

ugyanis új családsegítő kollégával gaz-
dagodott intézményünk Varga Mónika 
személyében. A lelkes, fiatal kolléganő 
Fonyód területén lesz illetékes a csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás-
sal kapcsolatos ügyekben. Mónika he-
lyi lakos, aki az általános- és gimnázi-
umot is Fonyódon végezte, később pe-

dig Kaposváron folytatta tanulmánya-
it, majd néhány évnyi külföldi munka-
vállalást követően hazatért, hogy szü-
lővárosában helyezkedjen el tartós jel-
leggel. Mindannyian nagy örömmel fo-
gadtuk őt csapatunkban, és bízunk ben-
ne, hogy segítőkész, szorgalmas hozzá-
állásával sokáig lehet fonyódi ügyfele-
ink szolgálatára. Száraz Krisztina ma-
rad az intézménynél, immár mint eset-
menedzser kamatoztatja az eddig meg-
szerzett tudását.

Sajnos ismét rossz hírekről is be kell 
számolnunk, mivel az utóbbi időszak-
ban két haláleset is nagy szomorúság-
gal töltötte el dolgozóinkat, ellátotta-
inkat egyaránt. Búcsút kellett vennünk 
Annus nénitől, aki régóta volt közössé-
günk szeretett tagja, 89 éves korában 
hunyt el. Sajnálattal közöljük továbbá, 
hogy Pergel János, intézményünk egy-
kori dolgozója szintén elhunyt, halálá-
nak tragikus híre mindannyiunkat lesúj-
tott. Kívánjuk, hogy mindketten nyugod-
janak békében!

Go Boating Fonyódon is
A VAGABUND Vitorlás Sportegye-

sület idén is csatlakozott a GoBoating 
program sorozathoz.

„A Magyar Vitorlás Szövetség a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság szakmai támo-
gatásával 2018. június 7-én tartotta a 
GOBOATING napot.

A négy éve nagy sikerrel indult prog-
ramban egyidejűleg az egész ország-

ban, 18 vitorlás klubban, több ezer diák 
ismerkedhetett meg a vitorlázással, ki-
váló versenyzőink, olimpikonjaink ve-
zetésével.

Ezen a napon a szövetség szakma-
ilag elismert VITORLÁS SULI program-
jához csatlakozott vitorlás iskolák, va-
lamint a résztvevő utánpótlás-nevelő 
egyesületek, környék iskoláiból meg-

hívják a vitorlázás iránt érdeklődő 9-16 
éves fiúkat és lányokat, hogy bemutas-
sák nekik

sportágunkat, egyéb játékos progra-
mok kíséretében.

Egyesületünk idei évben egy kapos-
vári iskolát hívott meg a rendezvényre, 
melynek keretein belül egy ebéddel is 
várta a gyermekeket és kísérőiket.

Rendezvényünk sikeréhez hozzájá-
rult az is, hogy bemutatásra került két 
új hajóosztályunk hajója is, egyesüle-
tünk versenyzőivel.

Bemutatkoztak szakedzőink és ok-
tatóink, ő vezetésükkel élményekkel 
teli napot tudhatunk magunk mögött.

Ismét bemutattuk, hogy ez a sport-
ág elérhető a gyermekek számára.

Idei turnusaink 2018.07.25-08.17-ig 
tartanak.

Jelentkezni a vitorlasoktatas@
gmail.com címen, valamint a +36 20 
250 4994-es telefonszámon lehet. To-
vábbi információk:

www.vagabundsport.hu, www.
facebook.com/vizisportkozpont

	 	 	 Kocsis	Ádám
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II. Dog Beach Festen: fantasztikus hangulatban
Június utolsó hétvégéjén, Fonyó-

don minden a kutyákról és a kutyások-
ról szólt. A II. Dog Beach Fest, az or-
szág egyedülálló kutyás rendezvénye 
idén is több mint ezer embert vonzott 
a Magyar Tenger partjára az ország 
minden szegletéből és a környező or-
szágokból is. A jókedvnek, fürdőzés-
nek és a programoknak még a kezde-
ti kedvezőtlen időjárás sem vetett gá-
tat, az esemény fő napján, szombaton, 
igazi „beach” hangulat lett úrrá!

Pénteken reggel még az is kérdé-
ses volt, hogy megrendezésre kerül-e a 
Dog Beach Fest, hiszen az időjárás leg-
rosszabb oldalát mutatta, a kiadós eső 
csak délelőtt szűnt meg, délután pe-
dig még egy-két kisebb zápor is kiala-
kult. A szervezők és a rendezvény part-
nerei azonban teljes mértékben bizako-
dóak voltak, és várakozásuk nem is volt 
hiábavaló, hiszen délutánra már kezdett 
strandidőre hasonlítani az időjárás. Dél-
től el is kezdtek jönni a kutyások, a kiál-
lítók pedig már kipakoltak és halk zene 
is jelezte, hogy elkezdődődött a II. Dog 
Beach Fest.

A szervezők részéről Sziládi-Kovács 
Tibor (kutyabarat.hu) elmondta: „A Fo-
nyódi Kutyás Fürdetőhely a leglátogatot-
tabb strand, minden adott hozzá, hogy 
egy kiváló hétvégét töltsön a család a 
kedvencével, remek programokkal egy-
bekötve pihenhessenek együtt a Bala-
ton parton. Sokkal többen érkeztek az 
idei évben a Dog Beach Festre, mint ta-

valy.” A rendezvényen tudatosan egy 
napon kerültek megrendezésre a főbb 
programok, így a legerősebb és leglá-
togatottabb nap a szombat volt, de va-
sárnap is lehetett a pihenésen, lazulá-
son kívül más lehetőséggel is találkoz-
ni. A programokat Dr. Kádár Tamás, a 
balatonlellei Kék Állatpatika állatorvo-
sának előadása indította, aki fontos ta-
nácsokkal látta el az érdeklődőket, ter-
mészetesen kérdéseket is tehettek fel a 
kutyabarátok - így egy érdekes beszél-
getés alakult ki.

Délelőtt Kalap Jakab gyerekoncertjét 
is nagy érdeklődés övezte, a két- és 
négylábú gyerekek együtt élvezték az 
előadást a vízparton. A délre meghirde-
tett kutyaúszóverseny a nagy szél mi-
att sajnos nem került megrendezésre, 
de azt már most megígérjük, ha az idő 
kegyes lesz hozzánk, akkor augusztus 
26-án, a Dogs’ Chillout Day eseményen 
megrendezzük! Kutyanevelés témában 
és a gazdik profi felkészítéséről Nyakas 
Gábor Dog Coach gondoskodott, aki a 
rá jellemző egyedi, vagány stílusában 
osztott meg hasznos tanácsokat.

A szépségversenyen több, mint öt-
ven kutya és gazdája indult, természe-
tesen a zsűri csak a kutyákat pontoz-
ta. A tervezettnél több kategóriában is 
választottak nyertest, így a Dog Beach 
Fest királya és királynője mellett kü-
löndíjat kapott a legszebb kiskutya és 
nagykutya is.

Következő program a nagykanizsai 

Six Feet Kutyaiskola bemutatója volt, 
az iskola képviselői alap engedelmes-
ségi feladatokat mutattak be. A kutya-
iskola bemutatója igazán jó felveze-
tője volt a soron következő program-
nak, a trükkversenynek, ahol a neve-
zők nagy része látványos trükköket mu-
tattak be - nem is volt könnyű dolga a 
házizsűrinek!

A nap zárásaként a tombolasorsolás 
következett, ahol partnereink ajándé-
kai kerültek kisorsolásra. A programok 
után még többen a parton maradtak és 
az egyre csendesülő szél is kedvezett 
az együtt fürdőzésre.

Vasárnap már igazi kutyás strandidő 
várt minket, így a Support Fonyód jóvol-
tából több kutyás állószörf bemutatót 
is tudtunk tartani, és a gazdik kutyusa-
ikkal ki is tudták próbálni ezt az egye-
dülálló vízisport-eszközt. A kétkedők-
nek üzenjük: fantasztikusan élvezték a 
négylábúak a Sup-ot!

Egy felejthetetlen hétvégét tudha-
tunk magunk mögött, köszönjük a sok 
kutyabarátnak, hogy idén is ellátogat-
tak a fesztiválra és élményekkel térhet-
tek haza.

Köszönjük minden kiállító partne-
rünknek, hogy jelenlétükkel színesítet-
ték a rendezvényt!

Jövőre Veletek ugyanitt! :)

 forrás: kutyabarat.hu
 További fotók:
 Fonyódi	Nyár;	Fonyód	Média
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Meghívó
A Fonyódi LIONS Klub 

2018. július 20-án, pénte-
ken 17 órakor a Dísz téren 
Fonyód Város makettjé-
nek ünnepélyes átadásá-
ra vár minden kedves ér-
deklődőt!

A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az alábbi ingyenes szakmai képzéseket hirdeti 
meg 2018 szeptemberétől:

I.	Esti	tagozatos	másodszakmás	képzéseink:
 • hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
 • eladó
 • kőműves
 • festő, mázoló, tapétázó
 • irodai titkár (érettségihez kötött!)
 • turisztikai szervező, értékesítő (érettségihez kötött!)

A képzés időtartama érettségi vagy szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők számára 2 év. A résztvevők számára diák-
igazolványt biztosítunk! Felső korhatár nincs!

II.	Nappali	tagozatos,	érettségi	utáni	képzéseink:
 • kereskedő - 1 év (Bemeneti feltétel: kereskedelem ágazati érettségi vizsga!)
 • irodai titkár - 2 év

III.	Nappali	tagozatos,	általános	iskola	utáni	3	éves	szakközépiskolai	képzéseink:
 • festő, mázoló, tapétázó
 • villanyszerelő
 • kőműves
 • hegesztő
 • eladó

IV.	Nappali	tagozatos,	általános	iskola	utáni	4	éves	szakgimnáziumi	képzéseink:
 • rendészet és közszolgálat
 • turisztika

V.	Érettségire	felkészítő	szakközépiskola (2 év, nappali tagozat)
Bemeneti feltétel: iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány.
Nappali tagozatos képzéseinken a felső korhatár 25 év.

További információ:
Siófoki	SZC	Bacsák	György	Szakgimnáziuma	és	Szakközépiskolája

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

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

Szerezz szakmát Fonyódon!
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Gyermekkori emlék
Kétéves voltam, amikor édesapám 

hadifogságba került, és már közeled-
tem a hatodik életévemhez, mire vi-
szontláthattam. Édesanyám alig is-
merte fel a csontbőrre lefogyott hadi-
fogolyban az urát. Érthető, hogy nem 
akartam odamenni a számomra isme-
retlen bácsihoz, testvéreim hiába eről-
tettek. 

Nagyanyám paprikás csirkével várt 
haza minket. Mindnyájan asztalhoz ül-
tünk. Apám az asztalfőre, nővérem és 
én a macskaasztalhoz. Onnan lestem, 
mi történik a másik asztalnál.

- Miért nem ehet többet a bácsi, ami-
kor éhes? – szólaltam meg, látva, hogy 

Nemzetközi hírnevű galambtenyésztő Fonyódon
Lebó László az 1970-es évek elején 

ismerkedett meg angol begyes galamb-
tenyésztőkkel, valamint Csapó Zoltán-
nal, a kaposvári begyes klub titkárával. 
Gyakorlatilag innen vette kezdetét a ga-
lambtenyésztői pályafutása, hiszen ez a 
galambfajta ragadta meg igazán.

A nevelt állomány létszáma általá-
ban 40-50 galamb között mozog. „Ma 
az a lényeg, hogy minőségi állomány le-
gyen és az utódok is minőségként jelen-
jenek meg a kiállításokon, így jó helye-
zést és eredményt érhetnek el.” – hang-
súlyozta a tenyésztő. 

Lebó László először 1979-ben, Bu-
dapesten vett részt országos kiállítá-
son. 1980-ban pedig már sikeres bírálói 
vizsgát tett. Két évvel később az orszá-
gos kiállítás nemzetközi seregszemlé-
je során ünnepelte 100 éves jubileumát 
a Magyar Galambtenyésztők Szövetsé-
ge. Ekkor már kiállítóként és bírá-
lóként is részt vett a programon. 

Még ebben az évben, 1982-
ben Bajorországban alapították 
meg az Európai Angol Begyes Ga-
lambtenyésztők Fajtaklubját. Egy 
év múlva az első Európa Kiállítást 
Kaposváron rendezték meg.  Ettől 
kezdve ívelt felfelé a fonyódi ga-
lambász nemzetközi karrierje. 

Az országos, európai és nem-
zetközi kiállításokon rendszere-
sen szerepelt. 1987-ben az országos ki-
állításon ezüstkoszorús kiváló tenyész-
tői eredménnyel jutalmazták, ugyaneb-

ben az évben kiváló bírálói elismerést 
kapott. 1988-ban pedig az aranykoszo-
rús mestertenyésztői díjjal ismerték el 
szakmai tudását. 

1991-ben felkérték az Országos Be-
gyes Klub vezetésére, amit elfogadott 
és 2014-ig töltötte be ezt a posztot. 
Számos nemzeti és nemzetközi nagy-
díjat nyert, bírálói szakvizsgája után pe-
dig vezető bírálói pozíciót is betölthe-
tett. 28 Európai Champion Díj, egy Eu-
rópa bajnoki cím és egy Európa mester 
helyettesi cím büszke tulajdonosa. 

1995-től kezdve Kiss Jánossal együtt 
szerkesztette az Országos Begyes Klub 
Híradóját, a szaklapot 2000-ig minden 
évben kétszer adták ki tenyésztők szá-
mára.

Kezdeményezésére 1998-ban Ka-
posváron díjazták a Magyarországon 
élő, 50-75 év tenyésztői múlttal rendel-

kező szakembereket tevékenységük el-
ismeréseként. 

2006-ban az Európai Klub főtitkára fel-

kérte a szakmai munkában való közremű-
ködésre. A közös szakmai munka 2014-ig 
tartott, de nemzetközi pályafutása bírálói 
tevékenysége révén azóta is tart. 

Lebó László jelenleg egy könyvön 
dolgozik, amely egy hiánypótló, szak-

mai anyag, 1870-től napjainkig hi-
vatott összefoglalni az angol be-
gyes galambtenyésztők tenyész-
tői életútjával kapcsolatos isme-
reteket. 

„Azt szeretném ezzel elérni, 
hogy az utókor számára tudjunk 
értékeket átadni, az elődök tevé-
kenysége pedig legyen példaér-
tékű.” – fogalmazta meg célját a 
szerző.

A könyv hamarosan elkészül, 
mely méltó részét képezi a cikkben vá-
zolt életműnek.

	 	 										szerkesztőség

anyám keveset mert a vendég tányér-
jára. - Édesanyám! Éhes a bácsi!

- Ne hívd bácsinak, ő az édesapád, 
akiért minden este imádkozni szoktál.

- Az én édesapám a fényképen nem 
ilyen! - sírtam el magam. 

- Ne zaklasd tovább szegényt! – 
szólt közbe apám. - Bízzuk az időre! 

És az idő valóban megoldotta a gon-
dot. Bár továbbra is megtartottam a tá-
volságot a „bácsi” és köztem, egyre ke-
vésbé zavart a jelenléte. Egyik ebédnél 
aztán elhatároztam magam. Csak ül-
tem az asztalnál, és hozzá sem nyúl-
tam az ételhez. Amikor a második fo-
gásra került a sor, tartottam a tányéro-

mat, bár még a levesem is ott állt érin-
tetlenül az asztalon.

- Odaadom magának az ebédemet - 
nyújtottam mindkét tányéromat apám 
felé, miután láttam, hogy befejezte az 
étkezést. - Legalább jóllakik egyszer, 
Édesapám. 

Döbbent csend lett hirtelen. Édes-
anyám sírva szaladt ki a szobából. A 
többiek se mertek apámra nézni, aki 
akkor már a karjaiban tartott engem. 

Ettől a naptól kezdve nálam jobban 
senki nem ragaszkodott a „bácsihoz”, 
akinek már a nevét is tudtam: Édes-
apám. 

	 	 	 Lévay	Mária



22

2018. július

Impresszum:
Fonyódi Hírmondó - Fonyód Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Felelős kiadó: Fonyód Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Tamás, Szerkesztő: György Katalin, Gál Tamás

Címlap fotó: György Katalin, Hátlap: közérdekű információ A lapban megjelenő fényképek illusztrációk!
Cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19.; Mobil: +36-20/522-9905; +36-20/521-7002; +36-20/231-2377

E-mail: hirmondo@fonyod.hu; media@fonyod.hu
Nyomda: Siópress Kft., siopresskft@gmail.com; ISSN 1785-2900

A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül! Az olvasói levelek tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.

Következő lapzárta: 2018. július 25.

APRóHIRDETÉSEK
Eladó nagyméretű krómozott levél-
szekrény. Ár: 5.000,- Ft. Gumicsó-
nak 3.000,- Ft. Hálózsák 5.000,- Ft. 
Tel.: 06-30/291-3727

•••
54 éves balatonlellei hölgy keresi 
társát! Tel.: 06-70/234-7069

•••
Eladó új, M-es méretű női motoros 
bőrdzseki szivacsprotektorral. Ár: 
24.000,- Ft. Tel.: 06-30/204-4268

•••
Eladó G3 Hydra 320 tetőbox + Mer-
cedes W 203 csomagtartó kereszt-
rúddal. Ár: 25.000,- Ft.  Tel.: 06-
30/204-4268

•••
Kitűnő állapotú, alig használt, 

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.

1500 w-os elektromos fűnyíró jutá-
nyos áron eladó. Irányár: 8.000,- Ft 
Tel.: 06-30/749-8544

•••
Napi 4 órás munkaidőben takarí-
tót és mezőgazdasági foglalkoz-
tatásban hölgyeket keresek! Tel.: 
06-30/337-8055

•••
Eladó, használt férfi kerékpár, 
20.000 Ft-ért, érdeklődni:  06-
30/6204334

•••
Citromfák, (citrommal) különbö-
ző méretben eladóak, érd. 06-
30/6204334

•••
Kitűnően működő, 10 éves, jelenleg 

is üzemelő olasz, kombi Quadriga 
gázkazán olcsón eladó! Irányár: 
30.000 Ft. Tel.: 06-30/351-9029

•••
Új kerékpárok értékesítése és szer-
vizelése Fonyód – Alsóbélatelep, 
Vasvári Pál u. 15. Tel.: 06-70/562-
7522

•••
Jóga foglalkozások Fonyódon az 
általános iskolában keddenként 18 
órától. Érd.: 06-20/385-1890

•••
Különböző méretű hordók és prés 
olcsón eladó! Tel.: 06-30/834-9580

•••



23

Fonyódi Hírmondó



24

2018. július


