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Rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület
A 2018. július 31-i ülés összefoglalója

Helyi adó befi zetése az
OTP Bank fi ókjaiban
Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Hamarosan postázzuk Önök felé a 
2018. II. félévi helyi adó fi zetési kötele-
zettségről szóló egyenlegértesítő érte-
sítő leveleket és ezzel együtt a befi ze-
téshez szükséges csekkeket.

Fonyód Város Önkormányzata az 
OTP Banknál vezeti számláit, erre való 
tekintettel és költségeink csökkenté-
se érdekében kérjük Önöket, ameny-
nyiben módjuk és lehetőségük van rá, 
az adó befizetést az OTP Bank bár-
mely fiókjában, vagy elektronikus 
átutalással teljesítsék a megadott 
számlaszámokra.

Kérdés esetén további információ-
kért keressenek minket ügyfélfogadási 
időben személyesen, illetve az ismert 
telefonszámokon forduljanak adóügyi 
munkatársainkhoz. 

Segítő közreműködésüket köszönjük!

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

• Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óra 
• Péntek: 8.00-12.00 óra
Telefon:  06 85/562-980
E-mail:    info@fonyod.hu

  Nagy Brigitta 
  aljegyző

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kinyilvánította azon 
szándékát, hogy benyújtja pályázatát a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter által meghirdetett a Magyar-
ország 2018. évi központi költségveté-
séről szóló törvény szerint a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormány-
zati támogatására kiírt 
2018. évi pályázatra.

A pályázat keretében 
a támogatást az Egész-
ségügyi Ellátást Szervező 
és Működtető Nonprofi t 
Kiemelkedően Közhasz-
nú Kft. - Fonyód által az 
orvosi ügyeleti feladat el-
látásából eredően költsé-
gek rendezésére kívánják 
fordítani.

A Képviselő-testü-
let ellenszavazat nél-
kül hozzájárult, hogy a 
TAO Országos Labdarúgó Pályaépítési 
Programban nyertes pályázatunkban 
szereplő beruházási helyszín megvál-
tozzon. Ennek keretében egy 44x64 m 
műfüves sportpálya, egy 68x105 m 
nagypálya, egy 100 és egy 200 fős 
mobillelátó, 4 fedett kispad, kerítés, 
labdafogó háló, viacolor járda és éj-

szakai világítás kerül megépítésre a 
kijelölt ingatlanon. 

Hidvégi József polgármester: 
„Az új focipályák építésével kapcso-

latosan téves és részinformációk láttak 
napvilágot. A hiteles tájékoztatás érde-
kében az alábbiakról szeretném tájékoz-
tatni Fonyód lakosságát: 

Fonyód Város Önkormányzata a piac 
mögötti területre tervezte megépíteni a 
két új focipályát, melyet az MLSZ támo-
gatott. Egy feljelentés kapcsán kiderült, 
hogy a kijelölt terület Natura 2000-es 
terület, amely információ nem szerepelt 
sem azs ingatlan nyilvántartásban, sem 
a helyi rendezési tervben. A Környezet-

védelmi Hatóság 2010-ben jóváhagyta 
a helyi építési szabályzatot, most még-
sem engedélyezte a területre a pályák 
építését.

Mindezek okán a Képviselő - testület 
döntésével a beruházási helyszínt meg-
változtatta, tehát a pályák megépülnek, 
csak más helyszínen. Az új helyszín az 

új sportcsarnoktól keletre 
fekvő területen lesz, így a 
területen a sportcentrum 
további bővítésének lehe-
tősége is adottá válik.  

A előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot a bi-
zottságok javaslata szerint 
a 8 fővel határozatképes 
testület egy tartózkodás 
mellett megszavazta, hi-
szen fontos számunkra, 
hogy a sportolni vágyók 
magas színvonalú környe-
zetben - egy új sportcent-

rumban élvezzék a mozgás örömét.”
A Képviselő - testület következő, 

rendes ülése 2018. szeptember 27-
én, csütörtökön 14 órától lesz a vá-
rosháza nagytermében. A testületi 
ülés teljes anyaga megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon. 

	 	 									szerkesztőség

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfele-

inket és Partnereinket, hogy a Fo-
nyódi Polgármesteri Hivatal 2018. 
augusztus 21 - 24. között igazga-
tási szünetet tart. Az igazgatási 
szünet ideje alatt az ügyfélfoga-
dás teljes mértékben szünetel.

Az igazgatási szünet alatt ész-
revételeiket, kérdéseiket az info@
fonyod.hu nyilvános elérhetősé-
günkön tehetik meg.

Együttműködésüket és megérté-
süket köszönjük.

  Nagy Brigitta sk.
  aljegyző
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Testvérvárosi delegációk

Rövid hírek

Nemrégiben Érsekújváron járt Hidvé-
gi József polgármester és egy delegá-
ció Fonyódról. A látogatás előzménye 
volt, hogy az idei Kolbászfesztiválon 
városunkba látogató érsekújváriakkal 
szóba került egy diákcsere program 
elindítása. Klein Otokar polgármester 
vendégeként Hidvégi József mellett 
óvónőink nézték meg egy tanulmányút 
keretében az ottani óvodát és a körül-
ményeket. 

A diákcsere program pedig augusz-
tusban elindul, ennek köszönhetően 
első körben 38 diák érkezik Fonyódra, 
akik vitorlás táborban ismerkedhetnek 
a magyar tenger hullámaival és szélvi-
szonyaival, a pihenés mellett betekin-
tést nyerhetnek napjaink egyik legnép-
szerűbb vízi sportjába is. 

A fonyódi diákok télen szintén a 
program keretében mehetnek síelni Ér-
sekújvár közreműködésével.

A hónap elején Borszékre is utazott 
fonyódi küldöttség. 

Fonyód polgármestere párhuzamot 
vont a két település között: 

A Képviselő - testület korábbi dönté-
sének értelmében a Kulturális Központ 
külső megvilágításának munkálatai el-
kezdődtek. Az impozáns épület a város 
központjában újabb arcát mutathatja 
alkonyatban is.

•••
A Kollégium előtti szökőkút gépé-

szeti felújításán is dolgoztak a szak-
emberek, augusztusban már mindenki 
élvezhette az újra működő kút hűsítő 
vízsugarait. 

•••
A Kutyás fürdetőhely infrastrukturá-

„Mindig szívesen megyek Borszékre, 
azt is mondhatom, hogy az egyik ked-
venc testvértelepülésem. Hasonló a két 
település, Borszéknek és Fonyódnak is 
van ásványvíze. Mi turisztikában egy ki-
csit előrébb járunk, de szépen fejlődnek 
ebben ők is. Mindig van miről beszélni, 
most egy épülő termálfürdőt és egy ke-
zelőközpontot mutatott nekünk Mik Jó-
zsef polgármester úr.”

Borszék hét testvértelepülése 
mellett féltucatnyi másik város is 
meghívottként vett részt ez alka-
lommal, amely 
során a polgár-
mesterek például 
az üdültetésről 
beszélték meg 
tapasztalataikat. 
A résztvevőknek 
bemutatkozásra 
is lehetőségük 
volt, széles kör-
ben nagy sikert 
aratott #Fonyod 
című film, amely 

megtekinthető a Fonyód Média 
youtube csatornáján. 

	 	 										szerkesztőség

Érsekújvárral diákcsere program indul

Szoros a kapcsolat Borszékkel

lis fejlesztésének újabb lépéseként a ki-
szolgáló épületek kialakítása folyamat-
ban van, valamint a strandoló gazdik 
javaslatai alapján egy rámpával együtt 
megvalósított lejáróval is gazdagodott 
a kutyák kedvenc partszakasza.

•••
A Panoráma strand újabb elismeré-

seként bekerült egy különleges váloga-
tásba, ahol a likebalaton.hu a Balaton 
part legjobb 8 játszótereit gyűjtötte ösz-
sze. A két vizes játszótér a gyermekek 
kedvence, a kalózhajó külön nagy nép-
szerűségnek örvend. 
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Magyar tenger: Emelnék a vízszintet

Előtérben a mozgás

A Balaton vízszintszabályozásá-
nak módosítása tárgyában indult 
környezeti hatásvizsgálati eljárás 
során a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Veszprémi Járási Hivatala 
közmeghallgatást tartott a Kulturá-
lis Központban. 

A lakossági fórumon elhangzott – a 
hatásvizsgálat alapjául szolgáló hatás-
tanulmány készítőjétől -, hogy a Bala-
ton vízszintjét 110 cm-ről 120 cm-re 
kívánják felemelni olyan módon, hogy 
a vízszint alsó határértékét eltörlik és 
a 120 cm +/- 5%-os mértékben lesz 
megállapítva a tó vízszintje. 

A beavatkozásra az élővilág meg-
óvása és a Balaton turizmusának 
fejlesztése miatt van szükség a ta-
nulmány szerint. 

Hidvégi József polgármester a fóru-
mon felszólalásában kiemelte: 

„A vízszintemelés miatt károsodhat 
az útjaink állapota, a csapadékvíz-el-
vezető rendszerek, és a partvédőmű-
vek nem erre a vízszintre lettek meg-
építve, illetve nem veszi figyelembe a 
tanulmány a Nagy-berek vízszintjét. 
Probléma továbbá, hogy a vízszint-
emelés hatásaként 
jelentkező feladatok 
(partvédőművek felújí-
tása, csapadékvíz-elve-
zetők felújítása, stb.) 
megvalósításának költ-
ségeire a fedezet nem 
látható sehol.„

Továbbá javaslatot 
tett arra, hogy vizsgálják 
meg, a Balaton med-
rének kotrása milyen 
hatással lenne a tó víz-
szint szabályozására. 

A közmeghallgatás lezárásaként a 
hatóság tájékoztatta a résztvevőket, 
hogy az eljárásba lehetőség van ügyfél-
ként belépni, a későbbi hatósági cselek-
mények nyomon követése érdekében. 

	 	 										szerkesztőség

A Mozdulj Balaton strandi szabad-
idősportos rendezvénysorozatot a Ba-
laton Fejlesztési Tanács (BFT) 2004-
ben indította útjára. Elsők között 
csatlakozott a kezdeményezéshez Fo-
nyód városa is, akkor még összesen 
kilenc balatoni település vett részt 
a programban. Ma már 34 település 
tartja fontosnak azt, hogy a mozgást 
ezúton is népszerűsítse és ezáltal a 
feltételeket is megteremtse a sporto-
láshoz, összesen 37 strandon.

A programsorozattal célul tűzték 
ki a települések strandjain a sportlé-
tesítmények fejlesztését, újabb spor-
tolásra alkalmas helyek kialakítását, 
a pályák felszereltségének korszerű-
sítését és a sportprogramok kínála-
tának bővítését. Olyan sportágak ver-
senyeinek szervezését valósítják meg, 
melyek népszerűek az üdülők körében, 
szabályaik könnyen elsajátíthatók, és 

jól illeszthetők a Balaton-parti strandi 
környezetbe. Így ma már a települések 
strandjainak többségén megtalálhatók 
a streetball, strandröplabda, strand-
kézilabda, strandfoci, tollaslabda, 
petanque és vízi sport játszóhelyek. 

Városunkban a Panoráma strand a 
kezdettől fogva aktív tagja a kezdemé-
nyezésnek. 2005 és 2010 között Fonyód 
egyedüliként vett részt két stranddal a 
programban, akkor a bélatelepi Báthori 
utcai strand volt még helyszín. 

Július hetedikétől augusztus hu-
szadikáig minden szombat délután 
szervezett keretek között sportver-
senyeket bonyolítanak le a Panoráma 
strandon, további két szabadon válasz-
tott napon további versenyek kerülnek 
megrendezésre. 8-10 sportág lehetősé-
gei adottak az érdeklődők számára úgy, 
mint streetball palánk, a vízben fejelő 
kapuk, szabadtéri asztalitenisz, de az 

idén egy teqball asztallal is gazdago-
dott a terület. 

A lehetőségek közül a legnépsze-
rűbb a strandlabdarúgás, melyhez 
kiváló helyszín a strandfocipálya, de 
strandröplabda verseny is bonyolítható 
ugyanitt.

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a BFT által támogatott sporteszkö-
zök, fejlesztések a város tulajdonába ke-
rülnek. Nagy előnye a programnak, hogy 
ezek nem csak szervezett keretek között, 
a kijelölt napokon, hanem a hét minden 
napján bárki számára elérhetőek a stran-
don.” - fogalmazott Erdei Barnabás.

„Arra bíztatok mindenkit, hogy jöjjön 
le a Panoráma strandra és a balatoni 
fürdés mellett sportoljon is ott, ameny-
nyiben van kedve hozzá.” - fűzte hozzá.

A Mozdulj Balaton egyik nagy előnye, 
hogy az elhasznált sporteszközöket, 
sportlétesítményeket pótolja, felújítja. 
Idén például biztosítottak strandröp-
labda hálótartó oszlopokat új hálóval, 
valamint grundfocihoz kiskapukat is. A 
programban kortól, nemtől függetlenül 
vesznek részt a strandolók, tavaly szer-
vezetten, az összes érintett helyszínen 
közel 40 ezren éltek a mozgás lehető-
ségével, szombatonként.  

A jelszó továbbra is: Mozdulj Balaton! 
	 	 						szerkesztőség
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Útfelújítás a Tabán utcában - az
önkormányzattal karöltve

Emléktábla avatás

Újabb jó példával járt elől a Tabán 
utcai lakosság. Hidvégi József polgár-
mester személyesen tekintette meg a 
lakókkal közös finanszírozásból felújí-
tott útszakaszt.

„Köszönöm az érintett lakosság ön-
kormányzattal együttműködő hozzáállá-
sát!” - fogalmazott a városvezető. 

Fonyód Város Önkor-
mányzatának tudatos 
koncepciója, hogy azok 
a lakóközösségek, vagy 
egy adott útszakasz 
lakói, akik valamilyen 
fejlesztést, útfelújítást 
szeretnének közvetlen 
lakókörnyezetükben, ha 
a beruházás költségének 
felét közösen biztosítják, 
akkor a még hiányzó ösz-
szeg másik felével a vá-
ros hozzájárul a megvaló-

A több mint 100 esztendős Balatoni 
Halgazdálkodási Zrt. egyik telephelye 
Fonyódon működött, ma már áruház 
áll a helyén. Az 5 telephely egyike, a 
fonyódi halásztelep mutatta fel a leg-
jobb eredményeket anno. A Fonyódi 
Kulturális Intézmények szervezésében 
emléktáblát avattak az itt dolgozók és 
a balatoni halászat tiszteletére, a vá-
rosvédő egyesület kezdeményezését az 
önkormányzat támogatta. 

Köszöntötte a megjelenteket Hidvé-
gi József, polgármester. Beszédében 
az emlékezés és az ősi foglalkozások 
iránti tiszteletről és megbecsülésükről 
beszélt. „Ennek a táblának segítségével 
megismerkedhetnek Fonyód múltjának 
egy szeletével, ennek a helynek a tör-
ténetével. Fontos városunknak, hogy a 
múltunkat ne feledjük el, néha megidéz-
zük és az idelátogatóknak is megmutas-
suk azt!” – mondta a polgármester. 

sításhoz. Így történt a Tabán utcában, 
ahol a korábbi példát követve ismét egy 
szakasz lakói fogtak össze és a város-
sal együtt megújították az útburkolatot. 
Ezt a lehetőséget a közmeghallgatáso-
kon, lakossági-, vagy üdülőhelyi fóru-
mokon mindig ismerteti Hidvégi József, 
polgármester. 

„Jó példával jártak elől az ott lakók, 
akik kihasználták ezt a lehetőséget. Ez 
másoknak is jó példa lehet arra, hogy 
így is lehet fejleszteni településünket.” - 
hangsúlyozta Hidvégi József. 

A lakossági összefogások követen-
dő példának tekinthetőek, hiszen az 
ott élők is tesznek azért, hogy a kör-

nyezetük szebb és jobb 
legyen. Mivel Fonyódnak 
közel 100 kilométernyi 
útja van, ezzel a mód-
szerrel felgyorsítható az 
utak rendbetétele. Ezért 
az ilyen előremutató la-
kóközösségi fejlesztések 
önkormányzati támo-
gatásra számíthatnak a 
továbbiakban is, hiszen 
ezek építő jellegű lépések 
Fonyód területén.

												szerkesztőség

Gyermekkorának emlékeit elevení-
tette fel Havranek Mihály a köszön-
tőjében. A Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. horgászati igazgatója 
gyermekkorát a fonyódi halásztelepen 
és annak környékén töltötte. „Itt hor-
gásztunk a barátainkkal, emlékszem és 
még mindig magam előtt látom a jégver-
meket, az üzemet és a szolgálati lakáso-
kat. Belátom és fontosnak tartom a vál-
tozást, fontos ez az üzlet 
is az egykori üzem helyén; 
de amikor egy gyereknek 
az emlékei jönnek elő, 
akkor ez felejthetetlen és 
nagyon hiányzik.” – me-
sélte emlékeit az igazga-
tó interjúnkban. 

Az ünnepélyes avatón 
a telephely egykori dol-
gozói és családtagok is 
részt vettek. Újra köny-

nyeket csalt mindazok szemébe a meg-
emlékezés, akik jó szívvel gondolnak 
a telephely működésének időszakára. 
Megkoszorúzták a halásztelepnek em-
léket állító szobrot és táblát, amikkel 
az utókor tiszteleg a Balatonon egykor 
virágzó halgazdálkodás és azon halász-
telep előtt, amely az egyik legjobban 
működő pontja volt a balatoni halfeldol-
gozásnak.

Helyreigazítás
2018. júliusi Fonyódi Hírmondó 5. oldalán a 

„Fonyódi Gyermekekért Díjak” című cikkben téve-
sen jelent meg, hogy „Nédli Béla Györgyné néhai 

férjével tette le a fonyódi floorball alapjait”. Való-
jában néhai élettársával, Péntek Emillel alapozták 
meg a sportsikereket! 
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Változások a Katolikus egyház életében

Megszépült a Bélatelepi kápolna

2018 június 23-án Varga László kapos-
vári megyéspüspök az egyházmegye ün-
nepnapján két új papot és két új diakónust 
(köztük a gimnáziumunkban érettségizett 
Tölgyesi Dávidot) szentelt fel Kaposvá-
ron. Az egyházmegye új esperesi kerületei 
és esperesei is kihirdetésre kerültek.

Megszépült a Bélatelepi kápolna 
és környezete, immár megújulva várja 
új miserenddel a hívőket, látogatókat. 
A meghitt, patinás környezetben álló 
Szent Anna kápolna új elemei és a 
városüzemeltetés által rendbetett ká-
polnakert felújításáról Farkas Gábort, 
egyházközségi képviselő-testületi tagot 
kérdeztük. „A tavalyi év őszétől zajlott 
egy felújítás, amelynek eredményeként 
tetőcsere, nyílászárócsere csere, elekt-
romos hálózat csere, ülésfűtés beköté-
se történhetett meg. Az épület sokkal 
komfortosabb lett a hívők számára. 
Nem áll meg ennyiben a felújítás. Az 
Önkormányzat pénzügyi Bizottságának 

Ez az örömteli esemény ismét vál-
tozásokat jelentett a plébániákon. En-
nek köszönhetően augusztus elejétől 
a püspök atya Neumajer Zoltán atyát 
kinevezte a Somogyvári kerület helyet-
tes esperesének, továbbá a Balaton-
fenyves területén lévő két templomot a 

balatonkeresztúri 
plébániához, a 
bélatelepi Szent 
Anna kápolnát 
pedig Fonyódhoz 
csatolta.

Mivel többen 
nem tudják, milyen 
feladatai vannak 
egy kerületi espe-
resnek, ezért párat 
most felsorolnék. 
Neki kell össze-

fognia a kerületben működő papok lel-
kipásztori munkáját, gondoskodni a 
továbbképzésükről, látogatnia kell a ke-
rületébe tartozó plébániákat, és felügyel-
nie ezen plébániák adminisztrációit.

Hétvégi miserendünk augusztus 
elejétől a következőképpen változott 
meg:

• Fonyód (Nagyboldogasszony plé-
bániatemplom) - vasárnap 11:00 és 
18:30

• Sándortelep (Szent István temp-
lom) - vasárnap 8:00

• Fonyódliget (Nagyboldogasszony 
kápolna) - vasárnap 9:15

• Bélatelep (Szent Anna kápolna) - 
szombat 18:30

  Kovács Balázs
        kép: kaposvar.egyhazmegye.hu

döntése alapján, várhatóan ősszel meg-
újul a templom előtti terület is, amely 
munkálatai már megkezdődtek, de még 
sok feladat áll előttünk. – A harangláb 
megújítása, térkövezés befejezése, te-
rület rendbetétele többek között. „ - szá-
molt be Farkas Gábor, akit személyesen 
is érintenek a felújítás folyamatai, mint 
a templomhoz közel élő, lokálpatrióta, 
hívő bélatelepi lakost.

Nyáron megsokszorozódik a misék 
látogatottsága. A római katolikus fele-
kezet elmúlt évben történt változásai-
ról, az új miserendről Neumajer Zoltán 
plébános úr tájékoztatott bennünket. 
„A Római Katolikus Egyház életében, 

Fonyódon több változás is tapasztal-
ható augusztus 1-jétől. Fonyódot egy-
bekapcsolja egyházilag a templomai-
val, - Bélatelep ide kerül hozzánk - ezen 
túl a Római Katolikus fonyódi plébánia 
temploma lesz a Szent Anna Kápolna. 
Továbbá a nagy örömöm ezzel a kápol-
nával kapcsolatban, hogy a Kaposvári 
Egyházmegye felújította kívül-belül, 
mely júliusban átadásra került és im-
már itt is miserenddel várja a hívőket.” 
Egyelőre segédlelkészekkel kezdődött 
meg a miseszolgáltatás Bélatelepen. 

A nyári miserendet megtalálják a 
plébánia honlapján, valamint a fonyod.
hu-n és a Fonyódi Hírmondóban. 
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A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005 (XII.30.) 
Önkormányzati rendelet 21. § -s értelmében:

„Főidényben 21 és 8 óra között, főidényen kívül 22 és 7 óra között tilos a motoros és az elektromos fű-
nyíró, motoros szivattyú, a motoros fűrész használata és a zajjal járó építési tevékenység (pl.: betonkeverő, 
csiszoló és vágógépek működtetése) a külterületeket kivéve”.

Társaságunk, a Pelso-kom Nkft. 
által szerzett tapasztalatok szerint, 
sokan nem elég aktívan vesznek 
részt a szelektív hulladékgyűjtésben, 
mert nem tudják, hogy mit és hogyan 
kell és lehet külön gyűjteni. A sárga 
zsákba/edénybe gyűjthető együttesen 
a csomagolási papír-, műanyag- és 
fémhulladék. A begyűjtött hulladék 
válogatósoron megy keresztül, majd 
hulladékfajtánként (hullámpapír, ve-
gyes papír, fólia, PET, aludoboz, vasdo-
boz, tetrapack) bálázva jut el a hulla-
dékhasznosítókhoz.

Az alábbi példákon keresztül szeret-
nénk segítséget nyújtani a szelektálás-
hoz. Kérjük, tanulmányozza alaposan 
és alkalmazza a mindennapokban, 
hogy a szelektív hulladékgyűjtés való-
ban a hasznosítható SZELEKTÍV HUL-
LADÉKOK	GYŰJTÉSE legyen!

Az alábbi CSOMAGOLÓ
anyagokat gyűjtsük szelektíven:

- P A P Í R -

Kartondoboz, újságpapír, folyóira-
tok, füzet, könyv, hullámpapír, csoma-
golópapír és irodai papír. A nagyobb 
kartondobozokat nem szükséges az 
edénybe tenni, lapjára hajtogatva az 
edény mellé helyezve elszállítjuk a 
gyűjtés napján.

NE dobjanak bele indigós papírt, hi-
giéniás okokból az élelmiszer marad-
ványokat és egyéb szennyeződéseket 
tartalmazó (pl. olajos, zsíros) papírokat, 
használt papír zsebkendőt, szalvétákat. A 
feldolgozás legfontosabb feltétele, hogy 
a papír ne legyen szennyezett, zsíros!

- F É M -

Üdítős, energiaitalos és sörös do-
bozok, konzerves doboz gyűjthető. A 
konzerves, kutya- illetve macska-ele-
deles dobozokat csak kimosva szabad 
beledobni az edénybe!

NEM gyűjthető szelektíven: olajos-, 
vegyszeres-, festékes fémdobozok és 
esernyők.

- M Ű A N Y A G -

A válogatás során a legtöbb kérdés 
a műanyag hulladékok esetében me-
rül fel! Az alább felsorolt hulladékokat 
gyűjtsék a sárga edénybe:

• Üdítős, ásványvizes PET palack
• Kiöblített háztartási flakon (sam-

ponos, habfürdős, mosószeres, stb.), 
kimosott mustáros, majonézes és 
ketchupos flakon (HDPE/PP) 

• Háztartásban előforduló tiszta 
fólia (szatyrok, zacskók, zsugorfóliák 
stb.) (LDPE)

• Tejes és gyümölcsitalos 
(tetrapack) doboz

A flakonokat, dobozokat kérjük kiöb-
líteni és laposra taposni!

NE dobjanak bele hungarocellt és 
egyéb szelektív műanyagnak ítélt 
hulladékot: joghurtos pohár, margari-
nos doboz, műanyag vödör, művirág, 
műanyag kerti szék, dísztárcsa, CD 
lemez, gyermekjáték, edényszárító, 
pántszalag, elektronikai berendezések 
burkolata, pelenka, zuhanyfüggöny, 
vegyszeres flakonok, táska, linóleum, 
szívószál, műanyag tányér, éthordó, 
állateledes tápos zsák, stb…

Kérjük, hogy a sárga gyűjtőedénybe 
ne helyezzenek üveghulladékot, mert a 
válogatás során a törött üveg sérülést 
okozhat a dolgozók számára!

- ÜVEG -

A csomagolási üveghulladékot 
kérjük a Társaságunk által díjmen-
tesen biztosított zöld színű zsák-
ban (vagy bármilyen egyéb átlátszó 
szatyorban, esetleg kartondoboz-
ban) gyűjteni!

Gyűjthető üveghulladékok: befőt-
tes üveg, sörös-, boros-, szörpös-, 
pezsgős üveg, kávés üveg, kiöblí-
tett bébiételes üveg.

NEM gyűjtendő szelektíven: szélvé-
dő, kerámia, villanykörte, ablaküveg, 
tükör, szemüveg, nagyító, üvegtál.

Ha bizonytalanok a kategorizálá-
sában, inkább a kommunális hulla-
dékgyűjtő edényt használják!

Köszönjük együttműködésüket!

Pelso-Kom Nkft.
Tel.: 85/530-076

E-mail: info@pelsokom.hu
www.pelsokom.hu
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A Városüzemeltetés júliusi munkálatai

Vegyük észre

Fonyód területét munkatársaink fo-
lyamatosan tisztántartják, begyűjtik a 
hulladékot, és a seprőgéppel seprik a 
belváros utcáit, valamint a nyári virág-
ágyásokat folyamatosan locsolják. 

Júliusban telepítésre került a WIBIT, 
a vízi élménypark, amely 
a Panoráma strandon 
üzemel. Munkatársaink 
hínárvágást végeztek a 
Bélatelepi kikötőben, a 
strandokon begyűjtötték 
és elszállították az usza-
dékot. Folyamatosan 
végezzük rendbetételét 
a közterületeknek, virág-
ágyásoknak, a sétányok-
nak, munkatársaink gon-
doskodnak a kapálásról, 
gyomlálásról, zöldhulla-
dék elszállításáról. Július 

Július végén telepítettek egy új hidat a 
Zichy csatornára, amely ezentúl összeköti 
a Bélatelepi strand nyugati végét a Napsu-

hónapban fűnyírást a Fácános, József 
utca, Turul utca, Kossuth erdő, Piac, 
Fürdő utca, 7-es út melletti területen, 
a Bartók Béla sétány területén végez-
tek munkatársaink, illetve a közterületi 
sövények nyírását is. Javítási és festési 

munkákat végzett a városüzemeltetés 
a sportcsarnok öltözőiben, kapukon, a 
Bacsák tér padjain és a Belváros sze-
méttárolóin, felújítottuk a Bartók Béla 
sétány lépcsőit. 

Napvitorlát kapott a Hunyadi utcai 
játszótér is, kollégáink fel-
szerelték, immár oltalmat 
nyújt az erős napsugarak 
ellen. Megtörtént a piaci 
sátrak ponyvázása is, va-
lamint a terület környékén 
a közlekedési táblák cse-
réje is. 

Július hónapban fe-
hér mészkőzúzalékkal 
javítottuk Fonyód útjait 
a Rákóczi Utcában, Je-
genye utcában, Egressy 
utcában, és a Turul utca 
szervizútján.

gár kemping előtti partszakasszal. 
A képeket és a beszámolót köszön-

jük olvasónknak, dr. Kutas Lászlónak! 

Életmód klub
a Kulturális 
Központban

Fonyódon a Kulturális Központ-
ban szeptemberben Életmód Klub 
indul, amely azt tűzi ki céljául, 
hogy a legfrissebb kutatási ada-
tokkal alátámasztva tájékoztassa 
a fonyódiakat arról, hogy mit te-
hetnének egészségük megőrzése 
és visszaszerzése érdekében. A 
legújabb hírek szerint sajnos „a 
magyarok egészségi állapotát 
rontó tényezők közt az életmó-
dunk igen nagy súllyal szerepel”. 
Mindezen kíván segíteni a fonyódi 
életmód klub! Figyelje szeptembe-
ri híradásunkat a részletekkel!
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Sacravia Nyári színház
Programajánló:

GYERMEK ELŐADÁS 18.00

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

2018 NYÁR

augusztus 17. (p) Családi Örömzene-Örömtánc augusztus 17. (p) Családi Örömzene-Örömtánc augusztus 17. (p) Családi Örömzene-Örömtánc augusztus 17. (p) Családi Örömzene-Örömtánc augusztus 17. (p) Családi Örömzene-Örömtánc 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) -

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

augusztus 17. (p) ”SzLOVE Virtus” augusztus 17. (p) ”SzLOVE Virtus” augusztus 17. (p) ”SzLOVE Virtus” augusztus 17. (p) ”SzLOVE Virtus” 

  tánczenéje / Netz Produkció 20 óra  tánczenéje / Netz Produkció 20 óra

augusztus 20. (H) -

  Soltis Lajos Színház 20 óra  Soltis Lajos Színház 20 óra

augusztus 25. (sz) Made in Hungaria augusztus 25. (sz) Made in Hungaria 

augusztus 26. (v) Pólika cigány sorsdrámaaugusztus 26. (v) Pólika cigány sorsdráma

  Panna Cigány Színház 20 óra  Panna Cigány Színház 20 óra

2018 NYÁR

BELÉPŐDÍJAS ELŐADÁSOK!

SACRAVIA SZÍNHÁZ 20.30

Sacravia Nyári színház Fő utca 10. (általános iskola szabadtéri színpad)Sacravia Nyári színház Fő utca 10. (általános iskola szabadtéri színpad)

augusztus 17. (p) Családi Örömzene-Örömtánc 

augusztus 18. (sz)  Vitéz László vásári bábjáték 

augusztus 19. (v)  

augusztus 20. (H)  Rémusz bácsi 

augusztus 24. (p)  Óperenciás mesék 

augusztus 25. (sz)  

  Bábszínház

augusztus 26. (v)  A Kis herceg 

augusztus 17. (p) Családi Örömzene-Örömtánc 
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Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Szent István kápolna,
Vigadó tér

Nagyboldogasszony
plébániatemplom

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Augusztus 16-tól Szeptember 25-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Augusztus 16. csütörtök

20 óra

Augusztus 17. péntek
18 óra

Augusztus 18. szombat
19.30 óra

Augusztus 21. kedd
21 óra

Augusztus 24-25.
péntek, szombat

Augusztus 25-29.
péntektől szerdáig

Augusztus 31. péntek
18 óra

Augusztus 31. péntek
20 óra

Szeptember 5. szerda
14 óra

Szeptember 14. péntek
20 óra

Szeptember 15. szombat
10 óra

Szeptember 15. szombat
18 óra

Szeptember 18. kedd
18 óra

Szeptember 23. vasárnap
9 óra

Augusztus 17 - 20.
péntek, szombat,
vasárnap, hétfő

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Szent István Napok (részletes program a hátlapon)

REPUBLIC SZUPERKONCERT (20 órától Zoom együttes)

Harcsafesztivál (részletes program a hátlapon)

Petőfi  Irodalmi Múzeum díjnyertes vándorkiállítás 

Bózsa Brigitta festőművész kiállításának megnyitója

„Az őszi égbolt csodái” - csillagászati bemutató

„A fonyódi halászok hálója” - múzeumi családi játszóház

Szabotázs színház előadása - Balfácánok címmel, Belépőjegyes előadás

Családi futónap (esőnap: szeptember 30. vasárnap)

AMBRUS ATTILA (A Viszkis) közönségtalálkozója.
Moderátor: R. Kárpáti Péter színművész.

„Karó közt a potyka”
- kisszerszámos halászati kiállításmegnyitó

Barangolás a Musica Sancta Együttessel
a zenei korszakok között

Orbán Erika: A zokni című bohózat az SK Színkör Tab előadásában. 
Az előadásra a belépés ingyenes! Esőhelyszín: Kulturális Központ.

Hazám, hazám, Te mindenem - Nemzeti Operett Gála - Belépő-
díjas rendezvény (Jegyeket kizárólag online a Ticket Shop Jegyirodától lehet rendelni: www.ticket-shop.hu)

Klasszikus zenei koncert - közreműködnek: Szödényi-Nagy Enikő, 
Baranyay László, Fejes Zsuzsa, Fejes Antal, Hollósi Mihály, Farkas Sándor, Keszt-

helyi Koschler Mária, Bolyosné Pető Ildikó, Veress Ábel

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kikötő; Nagyboldogasszony 
plébániatemplom (Templom u. 9.); Palonai Magyar Bálint Általános Iskola szabadtéri színpad (Fő u. 10.) 
Szent István kápolna (Szent I. u. 32.); Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Múzeum

Múzeum

Múzeum
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Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Nagyboldogasszony
plébániatemplom

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Katolikus miserend
Nagyboldogasszony plébániatemplom

(Fonyód, Templom u. 9.):

Kedden és pénteken 18.30 órakor,
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.)

Szombat 18.30 óra

SZENT JÓZSEF CSALÁDOS MISÉK
Szeptembertől

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

• augusztus 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
• szeptember 2. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
• szeptember 16. vasárnap 9:30  istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaórák
szeptember 12-én, szerdán 16 órakor

Nyírő Károlynénál (Kilátó u. 25.)

Ökumenikus Kulturális Estek a Múzeumban
2018. szeptember 25-én kedden 17 órakor

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsa ev. lelkész  előadása
„No niin!”  - avagy mit tanultam Finnországban? 

Képes élménybeszámoló a sirálytól a palacsintáig.

Református Istentiszteletek
rendje

Református istentisztelet
Minden vasárnap 11 órától istentisztelet a 

templomban (József u. 21.)

A havi rendszeres úrvacsorai lehetőség eb-
ben a hónapban, 

„Új kenyér” ünnepe alkalmából,

augusztus 19-én.
Egyházközségünk támogatásával,

a „Continental Singers” énekegyüttes szerep-
lése Balatonfenyvesen,

augusztus 19-én 19:00-kor, a balatonfenyvesi 
kertmoziban.

Honlapunk: vizmellettifa.org

Figyelem!
Figyelem!

Figyelem!
Figyelem!

Figyelem! 2018. szeptember elsejétől 
2019. május 31-ig a Panoráma 
strandra és a Kutyás fürdetőhelyre 

Figyelem!
a belépés díjmentes, valamint a 
Piacnál, a Fürdő utcai és a Viga-
dó téri parkolás is ingyenes!

Feng Shui Galéria

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Badacsonyi látkép, harmonikus környezet, balatoni élmény...
85 lakásos társasház a Balaton-prt szomszédságában, Fonyódon

Az építőipari szolgáltatások folya-
matosan javuló színvonala és a bala-
toni környezet lehengerlő ereje miatt 
egyre erősebb a régió iránti érdeklődés, 
amely Fonyód településén is minél in-
kább érezhetővé válik. A város vonze-
rejét a minden korosztályt kiszolgálni 
akaró vágy és a töretlen fejlődéshez 
való ragaszkodás teszi, amely a Sunset 
Resort Apartmanház beruházójának, az 
Üdülő Invest Kft-nek és kivitelezőjének, 
a Grabarics Kft-nak is oly szimpatikus. 
Többek között ennek köszönhetően is 
álmodták meg a különleges vízparti be-
ruházás koncepcióját.

Az apartmanház iránt érdeklődőknek 
most itt az alkalom közelebbről is meg-
ismerkedniük az épülettel. Augusztus 
25-én, szombaton 10 órától 16 óráig a 
Sunset Resort Nyílt Nap keretein belül 

információt kaphatnak a lakóház leg-
fontosabb paramétereiről. Bemutatásra 
kerül a Sunset Resort Apartmanház az 
építésvezető és a műszaki ellenőr által, 
majd természetesen körbejárható lesz 
az építkezés is, ahol a már meglévő 
emeletekről bárki megtekintheti az örök 
badacsonyi panorámát és megismerhe-
ti a környezet egyedülálló harmóniáját.

Az apartmanok értékesítése elkez-
dődött, ne hagyja ki a Sunset Resort 

magas hozamú, értékálló befektetési 
lehetőségét. Látogasson ki a helyszín-
re, a Fürdő utca 36. szám alá és élvezze 
Ön is egész évben a Balaton közelségét!

Elérhetőségeink:
www.sunset-resort.hu

E-mail:
sales.sunsetresort@gmail.com

Telefon:
+36 20 285 2940, +36 20 425 3366
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www.fonyod.hu
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Séta Fonyódon

Szociális Központ - kirándulás

Ismét megcsodáltuk Fonyód ne-
vezetességeit. Elsőként a Balaton 
déli partjának legszebb templomát, a 
Nagyboldogasszony katolikus temp-
lomot, benne Siess Zsuzsa ikonjait 
néztük meg.  A környék, a kilátás  cso-
dálatos. A református-evangélikus 
templom fák között megbújó épületét 
csak kívülről láthattuk. 

A felújított, csodaszép Kripta villá-
ban fejet hajtottunk  a halhatatlan sze-
relem emléke előtt, Molnár Csilla em-
lékszobájában szomorkodtunk a volt 
fonyódi gimnazista tragikus életútján.

A Villa kávézó teraszán megpihen-
ve, egy finom kávé mellett  gyönyör-
ködtünk az elénk táruló panorámában. 
Valóban: Fonyód a Balaton legszebb 
kilátója.

A Barátság park után meglátogattuk 
Fodor András Kossuth díjas költőnk 
özvegyét, aki örömmel fogadott ben-
nünket. 

A Kulturális Központban Varga Ist-
ván bemutatta a modern, szép épület 
minden szegletét.  A mólón sétálva bú-
csúztunk Fonyódtól.

A Szociális Központ idősei egy remek 
kirándulást tettek a Balaton körül. Első-
sorban Balatonfüreden, „az északi part 
fővárosában” időztek hosszabban, ahol 
egy helyi cukrászdában fagyiztak és sü-
tiztek, majd sétával, beszélgetéssel, né-
zelődéssel töltötték a délutánt. Este már 
Balatonszentgyörgyön vacsoráztak, az 
egész napos kirándulásban mindenki 
kellemesen elfáradt. Ezúton is köszön-
jük a Fonyton Kft. ügyvezető igazgató-
jának, Lukács Sándornak, hogy a kirán-
dulás megvalósítása érdekében egész 
napra rendelkezésünkre bocsátotta 

Meghívást kaptunk a „Somi Süti 
Fesztiválra”, ahol megkóstoltuk a sü-
teményeket, sőt be is neveztünk a ver-
senybe. Lenkey Tibor polgármester 
lelkes kalauzolásával  ismerkedtünk  
a községgel, Iványi-Grünwald Béla 
festőművész eredeti emlékeivel.

A Tóti napokon élvezhettük 
Zsombok Lajos polgármester és  
Lengyeltóti lakóinak legendás ven-
dégszeretetét. Az iskola, a  temp-

lom, a kálvária, majd a Helytörté-
neti kiállítás megtekintése után 
bekapcsolódtunk az ünnepi forga-
tagba. Mindenféle  étellel, itallal 
kínáltak bennünket, vacsorára a 
vaddisznóból készült ízletes, kü-
lönleges „üstönyt”  kóstoltuk meg.

Augusztusban a  gimnázium vízite-
lepén találkozunk, majd szeptember 
9-én Badacsonyba kirándulunk. 

        Németh Julianna

a cég járművét. 
Szintén köszönjük 
Baláti Ferencnek 
a lebonyolításban 
nyújtott segítséget 
és Futó Gábor gép-
kocsivezetőnek az 
egész napos segít-
séget, figyelmet és 
kedvességet. Re-
méljük, hasonlóan 
jó programokban 
lesz még része idő-
seinknek.
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LIONS hírek
Nyári szüneten vagyunk, de ennek 

ellenére két nagyszerű dolog történt a 
klubunk életében.

Mindkettő nagyszerű összefogás 
kapcsán valósult meg. 

Július 5-én egy napra vendégül lát-
tunk 17 kárpátaljai és erdélyi gyere-
ket, akik a pécsi Normandia klubnál 
töltöttek egy hetet. A vendéglátásba 
bekapcsolódott a balatonlellei klub is. 
Így a három klub összefogásával, és a 
fonyódi VÜSZ igazgatónőjének - Kris-
tóf Györgynének - a segítségével egy 
nagyon szép napot tölthettek a Bala-
tonon.

Július 20-án szintén a példás ösz-
szefogásnak köszönhetően megvaló-

sult, és átadásra került a városunkat 
bemutató Városmakett, mely Stamler 
Lajos és Stamler Lili alkotása. Itt 
Fonyód Város Önkormányzata volt a 
partnerünk, és a kedves adakozó fo-
nyódiak.

A kis ünnepséget a Fonyódi Kultúrális 
Intézmények szervezte, a Konyha Kft. 
közreműködésével. Köszönjük!

Nagy dolgokra lehetünk képesek, ha 
a cél érdekében megvalósul az önzet-
len összefogás!

         Fábián Lászlóné

Valamikor a gyermekek pa-
radicsomaként emlegették 
Fonyódligetet. Ma azonban már 
kevesen emlékeznek rá, milyen 
is volt, amikor még a csend és 
a nyugalom tette keresetté  kies 
ligetünket.

Sok évvel ezelőtt, amikor elő-
ször hallottam meg a parton a 
hordozható magnókból bömbö-
lő gépi zenét, legszívesebben 
elszaladtam volna. Nem sej-
tettem, hogy mindennek ezer-
szeresen durvább változatát 
kell évekkel később elviselnem. 
Napjainkban az üdülővendég 
nem azért jön a Balatonra, hogy 
kipihenje az egész éves rohanás 
fáradalmait, hogy a természet 
csendjében kikapcsolódjon. Ko-
runk embere nem tud mit kez-
deni a csenddel, a madárdallal, 
mert képtelen csendben élni. 
Mivel házunk előtt a téren két 
vendéglő is üzemel, így nyaran-
ta különösen megvisel a csend 
hiánya. Hajnal felé, amint végre 
oszlani kezd a társaság, végre 
alhatnék, hisz lassan elcsende-
sedik a tér, ám kisétálok inkább 
a partra.

Csodaszép a napfelkelte. Mi-
közben az ébredő természetet 
nézem, rájövök, miért is fél a 
csendtől napjaink embere. Attól 
tart, hogy a csendben netán gon-
dolkodnia kell, vagy attól, hogy 
nem hallja meg a reklámok butí-
tó szövegeit: minden a tiéd, mert 
megérdemled!”

És ami a legijesztőbb a 
csendben, hogy olyan hangok 
is eljuthatnak az ember füléhez, 
melyeket nem akar, melyeket fél 
meghallani. Pedig akármekkora 
is a zaj, a rohanás, a csend erő-
sebb nála. És a csendben egy-
szer csak mindenki meghallja 
Isten szavát. Ki előbb, ki utóbb, 
de mindenképpen hallani fog-
ja. Persze, hogy mit válaszol a 
Hangra, az mindenkinek egyéni 
döntése.  

        Lévay Mária

A csend hangja
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Halászati kiállítás nyílik
a Múzeumban

Amikor a riportert kérdezik: találkozó Szilágyi
Jánossal

Szemtelen, pökhendi, arrogáns 
kérdezőként jellemezte magát az 
egykori sztárriporter, akinek ma 
már mint mondta, kevés dolga van, 
pedig egykor a média valamennyi 
műfajában alkotott.

Kánya Kata televízióműsor-vezető 
fagatta szakmai mútjáról, jelenéről a 
Feng Shui Galéria közönsége előtt. 

Két karizmatikus ember jelenlété-
ben voltunk, imponált a beszélgetés 
kiszámíthatatlansága. 

Szilágyi János tíz éven keresztül ve-
zette a Halló itt vagyok! című telefoná-
lós műsort, amelyet az egész ország 
hallgatott. Legnépszerűbb tévés mű-
sora a Kettesben volt, sok riportot ké-
szített hazánk ismert személyiségével.

„Mindig azt mondtam, amit gon-
doltam, ha valami érdekelt, megkér-
deztem, nem feszengtem miatta. Egy 
ízben láttam, hogy a kamera nagyon 
közelről mutatja beszélgetőpartne-

Szeptember 5-én délután 14 órakor 
„Karó közt a potyka” - Kisszerszámos 
halászat címmel a kaposvári Rippl Ró-
nai Múzeum vándorkiállítása érkezik 
a Fonyódi Múzeumba. Egy ősi mester-
séget mutat be a kiállítás, mely Fonyód 
életében is sokáig jelen volt. Sok érde-
kességet kínál, a látogatók többek közt 
megismerkedhetnek a rekesztő, borító, 
szigonyos, hurokvető halászattal is. A 
halászati módok mellett az élőlényeket 
is bemutatja, számos hal - és növény-

Ilisicsné Császár Rita:

Mindenki meghal
- Pergel János emlékére -

Mindenki meghal, 
Mégis mindig megüt,
Ha valaki elmegy.
Miért élünk hát,
Ha a vége úgyis
Csak a por és hamu.
Miért kell búcsúzni,
Attól, kit ismertünk.
Miért kell gondolni, 
Hogy majd mi következünk.
Mindenki meghal, 
Ez az élet rendje.
A halált nem értem mégse.
Mi lesz, ha majd nem élünk,
Mikor testünk nélkül leszünk.
Mikor mindenki elhagy,
Mikor mindenki mögöttünk marad.
Ez az az út, melyre
Egyedül megyünk, 
Nem fogja senki kezünk.
Mindenki meghal, 
Szomorú e dal,
Mégis van reményünk,
Hogy utódainkban tovább élünk.

preparátum színesíti a kiállítást. Minden 
korosztály számára izgalmas progra-
mot kínál, interaktív felületek teszik még 
izgalmasabbá a tárlatot.  Mindemellett a 
kiállításhoz tartozó múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal is várjuk a látogatókat.

A kiállítás előreláthatólag 2018. 
szeptember 5-től - november 5-ig lá-
togatható a múzeum nyitvatartási ide-
jében. Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 

    F.J.

remet, akinek történetesen igazán 
csúnya arcbőre volt. Megkérdeztem 
tőle, minek köszönheti ezt. Elmesél-
te, majd az interjú végén nagyon há-
lás volt, hogy megkínáltam ezzel a 
kérdéssel, jól esett neki elmondani, 
mások kerülték ezt a témát.” 

„Egy-egy interjú előtt mindig ala-
posan felkészültem, rengeteg isme-
rősömet felhívtam, aki információval 
szolgálhatott vele kapcsolatban. So-
sem nyomtam senkit a földre, 
amúgy is kiszolgáltatott hely-
zetben volt. Ha valami érdekelt, 
rákérdeztem, nem feszengtem 
miatta” - vendégünk úgy me-
sélt, mintha csak tegnapelőtt 
tette volna le végleg a mikro-
font.

Természetessége, szo-
kásostól eltérő hangja, szó-
kimondása, fanyar humora 
emelte ki a többi riporter közül. 

Sok embert megismert a szakmája ré-
vén, azt mondta az egyéni időbeosztás 
miatt is szerette nagyon ezt a pályát. 

Kifelé menet két idősebb 
hölgy is megosztotta velem 
meglepetettségét vendégünk korá-
val kapcsolatban. Nyolcvankét éve-
sen nyoma sincs a korára jellemző 
elnehezültségnek, naná, mert olvas, 
ír, gondolkodik folyamatosan... 

        Mellory
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Jótékony Balaton kör

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 
2018/2019. évi tanévkezdési információi

Tanévnyitó: 2018. szeptember 2. vasárnap 17:00 az iskola szabadtéri színpada
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. hétfő
Az első évfolyam szülői értekezlete: 2018. szeptember 3. hétfő 16:30 
A tankönyvellátás rendje:
Tankönyvosztás: 2018. augusztus 29-én és 30-án 9.00 órától 17.00 óráig. 
Helyszín: az iskola technika terme. 
Az állam ebben a tanévben is ingyenesen biztosítja a tankönyveket az 1-9-ig 
valamennyi évfolyamra járó diákoknak. 
A tankönyveket a szülő személyesen vagy a szülő által meghatalmazott sze-
mély veheti át, mert egy átvételi elismervényt kell a helyszínen aláírni. 

Egy nemes cél érdekében tekert 
Oláh Attila, ugyanis egy bajtársá-
nak hiányzik kb. 8000 Euró ahhoz, 
hogy megvegye a robot lábat, ami 
segítségével ő is sportolhat! 

Egy lábbal, egy nap, 206 km, a 
Balaton körül! 

Oláh Attila: “Születésem óta a 
bal lábam nem fejlődött rendesen 
így 2 éves korom óta protézist kell 
hordanom. Mindig is szerettem a 
sportot, rengeteget fociztam és ke-
rékpároztam egy lábbal, annak elle-
nére, hogy protézisem van. Álmom 
volt, hogy profi sportoló leszek, és 
jó eredményeket fogok elérni, és 
hogy el fogok jutni Olimpiára. Ez 
az álom már be is teljesült ugyan-
is, 2010-ben csatlakoztam egy ke-
rékpár csapathoz Csíkszeredában, 
mint mozgássérült sportoló. Meg-
valósítottam a legnagyobb álmomat 
is, ugyanis részt vettem a 2016-os 
Rio De Janeirói Paralimpián is, és jó 
eredményeket értem el! Több mint 
200 km-et kerékpározok, és eladom 
a kilométereket támogatóknak. Egy 
nemes cél érdekében fogok tekerni, 
ugyanis egy bajtársamnak hiányzik 
kb. 8000 Euró ahhoz, hogy megve-
gye a robot lábat, ami segítségével 
ő is sportolhat!” 

Attilával a fonyódi Zsiga Csaba, 
mint Bianchi nagykövet is körbete-
kerte a Balatont. Csaba pár hete 
1009 kilométert kerékpározott 39 
óra alatt! 

Összesen tízen szálltak nyereg-
be Kercsó azaz Keresztes Zsolt 

megsegítéséért, akit 2016 szept-
emberében csontrákkal diagnosz-
tizáltak. 14 darab kemoterápia és 
egy térd feletti amputáció után, 
kapott egy második esélyt az élet-
től. Egy második esélyt arra, hogy 
megtanuljon szeretni, és értékelni 
önmagát. Szerencsés fickó, hiszen 
10 hónapnyi harc után sikerült le-
küzdenie a betegséget, odalett a 
bal lába nagy része, de ÉL.

Most a „Másfél láb” nevű egyesü-
letben tevékenykedik. Célja, hogy 
felhívja a figyelmet a daganatos és 
amputált személyek segítésének 
fontosságára, ugyanakkor a szoci-
ális érzékenység fejlesztése külön-
böző programok, megmozdulások 
által.

A kezdeményezés sikeréhez töb-
bek között a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület, Bálint Lehet ortopéd 
orvos, valamint egy helyi vállalko-
zás is hozzájárult. 

- Egy Erdélyben élő, egykori fonyó-
di ismerősöm hívta fel a figyelmemet 
a jótékony akcióra. 28 kilométeres 
volt az átlagsebességünk, ami na-
gyon jónak mondható. Nagyon meleg 
volt, folyamatos sópótlásra és vita-
minra volt szükségünk - tette hozzá 
a fonyódi kerékpáros, Zsiga Csaba.

 
 Forrás:
 www.csodalatosbalaton.hu,
 www.sonline.hu
 Fotó:
 www.sonline.hu
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A 200-as Arany-busz
A	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	mozgókiállítása

Balatoni Nyár - Fonyódon forgattak
A Duna Televízió népszerű mű-

sora, a Balatoni Nyár munkatársai 
Fonyódon forgatták soron követ-
kező gasztro blokkjukat. Madarász 
Idilkó, a Balaton háziasszonya ven-
dégeivel főzött, többek között Gá-
bor – Molnár Beátával és fonyódi 
gyerekekkel is. 

A sikeres műsor itt forgatott adá-
sai is településünk jó hírét viszik, 
a különleges ételek mellett bemu-
tatják páratlan panorámánkat, ven-
dégszerető helyieket és egyedülál-
ló kikötőnket is.

                  
	 	 										szerkesztőség

A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany Já-
nos előtt tisztelgő vándorkiállítását egy 
buszban rendezték be. Az átalakított 
200-as Arany-busz járja az országot, így 
érkezik meg Fonyódra is.

A kiállítás Arany János életművét, 
életét, költészetének máig ható eleven 
erejét versek, képek, relikviamásolatok, 
hang- és filmfelvételek segítségével 
mutatja be. 

A buszt minden helyszínen szakmai-
lag felkészült kollégák kísérik, így kérhe-
tő vezetés, illetve foglalkozás is.

• 2018.08.25. (szombat)
Helyszín: Vigadó tér (parkoló)
10:00-19:00-ig

• 2018.08.26. (vasárnap)
Helyszín: Vigadó tér (parkoló)
10:00-18:00-ig

• 2018.08.27. (hétfő)
Helyszín: Vigadó tér (parkoló)
Időpont: 10:00-18:00

• 2018.08.28. (kedd)
Helyszín: Vigadó tér (parkoló)
10:00-18:00-ig

• 2018.08.29. (szerda)
Helyszín: Vigadó tér (parkoló)
Időpont: 10:00-18:00

A kiállítás látogatása ingyenes!

Közérdekű
információ

KULTURÁLIS KÖZPONT
(8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.)

HÉTKÖZNAP
Szeptember 1-től

Hétfőtől péntekig: 8.00-20.00
Szombat, vasárnap: zárva
(a hétvégi programokhoz

igazodóan nyitva)

KÖNYVTÁR
(8640 Fonyód,  Ady Endre u. 17.)

Nyitva tartási idő:
Hétfő     9.00-17.00               
Kedd     12.00-17.00                                   
Szerda     9.00-17.00                                      
Csütörtök  10.00-18.00             
Péntek     9.00-17.00                                 
Szombat 9.00-13.00
Vasárnap zárva
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2018. 08. 18. 17:30 
Fonyódi Petőfi SE - Mezőcsokonya SE
2018. 08. 26. 17:30
Szabadidő SE Somogyjád - Fonyódi Petőfi SE
2018. 09. 01. 17:00
Fonyódi Petőfi SE - FC Barcs
2018. 09. 09. 16:30
Berzence SE - Fonyódi Petőfi SE
2018. 09. 15. 16:30
Fonyódi Petőfi SE - Balatonberényi SE
2018. 09. 23. 16:00
Kiskorpádi SE - Fonyódi Petőfi SE

2018/2019-ES ŐSZI SZEZON
Összevont Somogy megyei II. osztály

2018. 09. 29. 16:00
Fonyódi Petőfi SE - Öreglaki Medosz SE
2018. 10. 06. 15:00
Balatonszabadi SE - Fonyódi Petőfi SE
2018. 10. 14. 15:00
Fonyódi Petőfi SE - Böhönye KSE
2018. 10. 20. 14:30
Dél-balaton FC - Fonyódi Petőfi SE
2018. 10. 27. 14:30
Fonyódi Petőfi SE - Somogyvár K.Ö.SE
2018. 10. 31. 13:30
Lengyeltóti VSE - Fonyódi Petőfi SE
2018. 11. 04. 13:30
Juta SE - Fonyódi Petőfi SE
2018. 11. 11. 13:30
Karád SC - Fonyódi Petőfi SE
2018. 11. 17. 13:00
Fonyódi Petőfi SE - Csököly Ö.SE

Edző,- és osztályváltás a Petőfi  SE labdarúgó-
csapatánál

A 2017/18-as bajnoki szezonban 
a Megyei I. osztály újoncaként sze-
repelt az 1926 PSE Fonyód, amely az 
őszt még kiválóan, az ötödik helyen 
fordulva zárta, aztán egy 
gyenge tavaszt követően 
kiesett a Somogy megyei 
élvonalból. A nyári szü-
netben Deme Norbert 
játékos-edző közös meg-
egyezéssel távozott a 
kispadról, helyét korábbi 
játékosa, Baranyai Dávid 
vette át, szintén játékos-
edzőként. 

„Az első és második fél 
szezon közti különbség az 
edzésmunkának köszön-
hető. Sajnos ennek ered-
ménye lett a kiesés.” – Jelölte meg 
az osztályváltás okát Kovács Dávid 
szakosztályvezető.

Bognár Ákos, az Egyesület elnöke 
elmondta, hogy a működés szem-
pontjából jelentős változás nem vár-

ható, mert a bajnokságot átszervezte 
a szövetség, a megyei második vonal 
is egycsoportos, tizenhat csapatos 
lesz. 

Az osztály,- és edzőváltás termé-
szetesen változást eredményezett a 
játékoskeretben is. Több rutinos fo-
nyódi játékos abbahagyja a játékot, 
mint Mercz László, illetve Dancs 
Norbert. Barátúri Máté Nagybajom-

ba, Bocsev Balázs Balatonföldvárra, 
Vajandt Gyula és Görcsi Sándor So-
mogyjádra igazoltak, Deme Norbert 
pedig értelemszerűen játékosként is 

távozik, Zamárdiba.
Az érkezett játékosok 

zöme helyi és környékbe-
li, visszatérő futballisták, 
akiknek köszönhetően fi a-
talodik is az együttes. Fe-
hér Bertalan, Mezriczky 
Zoltán és Csekk Szabolcs 
Balatonszárszóról, Vándor 
Attila Balatonkeresztúrról 
érkezett, Tompa István 
és Varga Balázs pedig 
Lengyeltótiból tértek visz-
sza. Czink Móricz, Makár 
Albert, Mák Patrik és Mol-

nár Martin olyan játékosok, akiknek az 
igazolásaik itt voltak eddig is, de mun-
kahelyi elfoglaltság, vagy egyéb okból 
nem játszottak. Rájuk is számíthat az 
új szakvezető a továbbiakban.

      			szerkesztőség
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APRÓHIRDETÉSEK
Eladó 2001-es évjáratú, sötétzöld Opel 
Astra G Kombi. Irányár: 850.000,- Ft. 
Tel.: 06-70/609-7496; 06-30/581-5988

•••
Lítiumos, elektromos motorkerékpár 
új állapotban; új benzines fűnyíró; régi 
női kerékpár eladó!  Tel.:  06-30/419-
3617 

•••
Elektromos rokkant kocsi, három-
kerekű kitűnő állapotban eladó. Ár.: 
250.000,- Ft. Tel.: 06-85/362-339

•••
Felaprított tűzifa és fotelágyak olcsón 
eladók. Fonyód József A. utcából elvi-
hetőek. Tel.: 06-30/358-7488

•••
Eladó nagyméretű krómozott le-
vélszekrény. Ár: 5.000,- Ft. Gu-

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.

micsónak 3.000,- Ft. Hálózsák 
5.000,- Ft. Tel.: 06-30/291-3727

•••
54 éves balatonlellei hölgy keresi tár-
sát! 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 + Merce-
des W 203 csomagtartó keresztrúd-
dal. Ár: 25.000,- Ft.  Tel.: 06-30/204-
4268

•••
Kitűnő állapotú, alig használt, 1500 
w-os elektromos fűnyíró jutányos 
áron eladó. Irányár: 8.000,- Ft Tel.: 06-
30/749-8544

•••

Napi 4 órás munkaidőben takarítót és 
mezőgazdasági foglalkoztatásban höl-
gyeket keresek! Tel.: 06-30/337-8055

•••
Eladó, használt férfi kerékpár, 20.000 
Ft-ért, érdeklődni:  06-30/6204334
Citromfák, (citrommal) különböző mé-
retben eladóak, érd. 06-30/6204334

•••
Új kerékpárok értékesítése és szervi-
zelése Fonyód – Alsóbélatelep, Vas-
vári Pál u. 15. Tel.: 06-70/562-7522

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

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