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Üdvözöljük az első osztályos tanulókat!
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Fonyódi Nyár 2018

2018. II. félévi helyi adó befi zetése
az OTP Bank fi ókjaiban

Június végétől augusztus végéig 
nagyon gazdag programkínálat volt Fo-
nyódon a helyieknek és a turistáknak 
egyaránt. A rendezvényeket alapvetően 
nagy látogatottság jellemezte, ami ab-
ból is adódott, hogy nyaralásuk helyszí-
néül idén is sokan városunkat válasz-
tották. A szállások zömmel kitehették 
a megtelt táblát a teljes szezonban. A 
település látnivalói mellett program-
jaink is nagyban  hozzájárultak ehhez, 
méghozzá nagyon változatos 
formában.

- Ezért is fontos az, hogy 
szálláshelyeket bővítsünk a 
későbbiekben. - hangsúlyozta 
Hidvégi József. - Sok esetben 
már nem nagyon tudtak szál-
lást találni az ide látogatók. 
Egyrészt nagyon változatos 
programot nyújtott Fonyód, 
másrészt maga a város el-
helyezkedése, környezete, az 
erdők, a kilátók, a strandjaink 

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a 2018. II. félévi helyi adó befi zetésének határideje 2018. szeptember 15. napja volt.
Az erről szóló egyenlegértesítő levelek és a befi zetéshez szükséges csekkek már korábban postázásra kerültek Önök ré-

szére. A késedelmi pótlék elkerülése érdekében kérjük, ellenőrizzék eleget tettek-e fi zetési kötelezettségüknek!

Költségeink csökkentése érdekében továbbra is kérjük Önöket, amennyiben módjuk és lehetőségük van rá, az elmaradt 
adó befi zetését az OTP Bank bármely fi ókjában, vagy elektronikus átutalással teljesítsék a megadott számlaszámokra.

Segítő közreműködésüket köszönjük!

Kérdés esetén további információkért keressenek minket ügyfélfogadási időben személyesen, illetve az ismert telefonszá-
mokon forduljanak adóügyi munkatársainkhoz. 

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

vonzzák a turistákat. Emellett olyan kul-
turális és gasztronómiai programjaink 
voltak, amelyek közül mindenki megta-
lálhatta a magának leginkább megfele-
lőt. Népszerűek voltak a fesztiváljaink, 
színházi élményt nyújtottak az általános 
iskola szabadtéri színpadán szervezett 
előadások, de különleges alkalom volt az 
Arany – busz látogatása Fonyódon, vala-
mint a Klasszikusok a Balaton hulláma-
ink komolyzenei koncert, két alkalommal 

is. A közel 120 férőhely mindkét esetben 
elkelt a hajón.”- sorolta a polgármester.

Fonyód hírét viszi a Klasszikusok 
a Balaton Hullámain - Rövid verzió 
címmel készített klip, amely az egyik 
koncert alkalmával készült a Szigliget 
hajón, Veress Ábel zongoraestjén, me-
lyen vendég volt Bogányi Gergely, Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművész is. A videó Fonyód marketing 
tevékenységének szerves részét képezi, 

idén egy új célcsoportnak cí-
mezve, melynek középpontjá-
ban a komolyzene és a kultúra 
áll. Drónos felvételekkel pedig 
a táj egyedülálló mivoltát, a 
túlpart szépségét, környeze-
tünk és a Balaton látványát, 
illetve a naplemente ragyogó 
látképét hangsúlyozza a vi-
deó. Az alkotás megtekinthe-
tő a Fonyód Média youtube 
csatornáján.

           szerkesztőség

A Képviselő - testület következő, rendes ülése 2018. szeptember 26-án, szerdán 14 órától lesz a 
városháza nagytermében. További információk a www.fonyod.hu weboldalon.

A különleges programok között 
szerepelt Veress Ábel zongoraestje
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Rezsicsökkentés: Bővült a jogosultak köre

Két keréken Csiszta Fürdőre

A kormány döntést hozott arról, hogy 
a kiépített gázhálózattal rendelkező te-
lepüléseken fával és szénnel fűtők is 
meg fogják kapni a téli rezsicsökken-
tést. 

A cél, hogy azokhoz a családokhoz 
is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, 
akik olyan településen élnek, ahol ugyan 
van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, 
de az ő utcájukba, házukba valamilyen 
oknál fogva még nincs bekötve, ezért 
mással – pl. fával, szénnel – fűtenek.

A becslések szerint kb. 800 ezer ilyen 

Hosszú ideje fontos cél a szezon 
meghosszabbítása a Balaton vala-
mennyi településén. Így van ezzel Fo-
nyód városa is. Jó lehetőséget kínál 
erre a célra Csiszta Fürdő, amennyi-
ben sikerül fejleszteni, de fontos an-
nak elérése is. Legrövidebb útvonalon 
a csisztai úton keresztül érhető el a 
fürdő, ennek fejlesztése is nagy jelen-
tőséggel bír, de mindenekelőtt egy új 
kerékpárút létesülhet az említett út-
szakaszon. Ez azért is fontos, mert 
napjainkban újra nagyon népszerű ke-
rékpározni, a túraútvonalak, a Balaton 
megkerülése és akár a termálfürdőbe 
tekerni is egyedi program lehet. 

- Közel másfél - két milliárd kel-

Információ:
Fonyód Város Önkormányzatá-

nak ügyfélfogadási idejében van 
lehetőség érdeklődni a cikkben 
olvasható témát illetően: 

  Szerda: 8.00-12.00; 13.00-16.00
  Péntek: 8.00-12.00 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a korábban támogatásban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, igényüket 2018. október 15-ig jelenthetik be hivatalunknál, erre a 
célra rendszeresített nyomtatványon. Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető a hivatal ügyfélszolgá-
latán, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.fonyod.hu) is.

            Nagy Brigitta 
            aljegyző

háztartás van az országban. Az érin-
tettek a következő hetekben egészen 
október 15-ig bejelenthetik támogatási 
igényüket a helyi önkormányzatoknál. 
Az igényeket a Belügyminisztérium ok-
tóberben összegzi és a kormány elé ter-
jeszti, majd a szükséges pénzügyi for-
rást az önkormányzatok részére utalja. 
Az önkormányzatok fognak gondos-
kodni a háztartásonként 12 ezer Forint 
értékű tüzelőanyag (pl. fa, szén) biztosí-
tásáról. Az igénylők a téli fűtési szezon-
ban vehetik majd át a tüzelőanyagot. Az 

önkormányzatok felé írásban kell beje-
lentést tenni legkésőbb október 15-ig. 
Csak az kaphat támogatást, aki eddig 
még nem részesült a téli rezsicsökken-
tésben, és erről az igénylőnek büntető-
jogi felelőssége tudatában nyilatkoza-
tot is kell tenni. Az igény jogosultságát 
a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

 Dr. Kovács Zoltán
 kormányszóvivő
 (Kormányszóvivői Iroda)

lene ahhoz, hogy a termálfürdő és 
a gyógykezelések mellett látványos 
élményfürdő épülhessen Csisztán. - 
szögezte le Hidvégi József, Fonyód 
polgármestere.

- Fontos az is, hogy Fonyódról köny-
nyen és jól elérhető legyen Csiszta 
Fürdő. Régóta lobbiztunk ezért, a Te-
rületi és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében tudtunk pályázni 
kerékpárút építésére. Ezt meg is nyer-
tük és már alá is írtuk a szerződést - 
folytatta a város első embere.

A tervezés közbeszerzési eljárása 
ezzel megkezdődhet, amit a tervezés, a 
költségvetés készítése, majd a kivitele-
zés követi. Az út Natura 2000-es terü-

leten halad át, ezért a tervezés során 
tanulmányt is kell készíteni majd. A köz-
eljövő egyik meghatározó fejlesztése 
tehát hamarosan megvalósulhat, mely 
az első fontos lépés, hogy a csisztai 
termált két keréken kényelmesen és 
biztonságosan is megközelíthessük.

           szerkesztőség

A kép illusztráció.



4

2018. szeptember

KSH: Meghatározó település Fonyód

Újabb elismerésben részesült a Panoráma strand

Diákcsere program indult Érsekújvárral

A Központi Statisztikai Hivatal ki-
mutatásában a legnagyobb vendég-
forgalmú települések között szerepel 
Fonyód a Balaton part vonatkozá-
sában. Ez kiváló eredmény, hiszen a 
mellékelt ábra szerint Siófok, Balaton-

Az érsekújvári partnertelepüléssel 
régóta jó kapcsolatot ápol Fonyód 
városa, azonban a diákcsere program 
az idei évig nem jött létre. A legutób-
bi Kolbászfesztiválon került szóba a 
vendég - delegáció tagjaival, hogy eb-
ben előre lehetne lépni. Mivel mindkét 
fél így gondolta, 2018 nyarára ez meg 
is valósulhatott.

füred, Zamárdi, Keszthely, Balaton-
szemes, Zánka mellé fért oda ered-
ményével városunk. 

Részletes információk a KSH hon-
lapján olvashatóak.

         szerkesztőség

Az érsekújvári Czuczor Gergely 
Alapiskola igazgató asszonya, No-
vák Mónika vezetésével 38 diák ér-
kezett városunkba augusztus elején. 
Már korábban is szervezett táborokat 
az intézmény a Balatonhoz, de több 
gyermek először járt a magyar ten-
gernél. 

- Érsekújvár egy 39 ezres település, 
amelynek 22%-a 
magyar nemze-
tiségű. A város 
alapiskolái közül 
csak a Czuczor 
Gergely Alapisko-
la magyar tanítási 
nyelvű, közel 400 
gyermekkel. - fog-
lalta össze Novák 
Mónika.

- A határon 
túli magyarok 
nagyon fontosak 

nekünk. - hangsúlyozta Gyurina Má-
ria, a Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola igazgató helyettese. - Az élő 
testvértelepülési kapcsolatot a test-
vériskolai kapcsolat létrehozásával 
tudjuk még jobban elmélyíteni, amely 
során a gyerekek jó barátokká válnak.

Először a program keretében ér-
sekújvári diákok érkeztek Fonyódra, 
akik a Vízisport Központban a vízi 
sportok mellett a biztonságos für-
dőzés, sportolás fontosságát és a 
balatoni környezeti viszonyokat is-
merhették meg.

A fonyódi gyerekek a kialakuló 
kapcsolatnak köszönhetően a sísze-
zonban Érsekújvár közreműködésével 
mehetnek síelni, tehát szintén sport-
központú látogatásra kerül majd sor. 
A lényeg, hogy a két település gyere-
kei együtt, közös élményekkel gazda-
godjanak.

          szerkesztőség

A likebalaton.hu weboldal újabb 
válogatásában a legjobb 8 Balaton 
körüli játszótér közé került a Pano-
ráma strand két különleges, vizes 
játszóterével. A gyermekek ked-
venc játékait biztosító létesítmé-
nyek az online média munkatársa-
inak, a szerkesztőknek is elnyerte 
tetszését. 

Az elmúlt években a balatoni 
strandokon végrehajtott beruhá-
zásoknak köszönhetően ez egy 
komoly eredmény, hiszen sok 
strandon ment végbe modernizá-
lás, amelynek keretében számta-
lan kreatív megoldást alkalmaz-
tak. Ilyen a fonyódi partszakasz 
lidójának közvetlen közelében 
található kalózhajó is, amelyet 
rendre előszeretettel lepnek el 
gyerekek, akár családok órákon át 
lekötve magukat önfeledt játékkal. 
A fürdőzés mellett ezek a játszóte-
rek már önállóan is vonzóak lehet-
nek, mint programlehetőség. 

Fonyódon az élményelemek 
alapja a víz, mi más is lenne a 
Balaton partján? A vízes játszó-
tereken kicsik és nagyok egyaránt 
megtalálhatják a számukra legszó-

rakoztatóbb elfog-
laltságot.

A gyűjtemény-
ben Keszthely, Sió-
fok, Balatonfüred, 
vagy éppen Bala-
tonboglár mellett 
szerepelnek a fo-
nyódi strand ját-
szóterei.  
        szerkesztőség
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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, vegyes 
papír, fólia, PET, aludoboz, vasdoboz, 
tetrapack) bálázva jut el a hulladék-
hasznosítókhoz.

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

Az alábbi CSOMAGOLÓ
anyagokat gyűjtsük szelektíven:

- P A P Í R -

Kartondoboz, újságpapír, folyóiratok, 
füzet, könyv, hullámpapír, csomagoló-
papír és irodai papír. A nagyobb karton-
dobozokat 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 dobo-
zok, konzerves doboz gyűjthető. A kon-
zerves, kutya- illetve macska-eledeles 
dobozokat csak kimosva szabad bele-
dobni 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 hul-
ladékot: joghurtos pohár, margarinos 
doboz, műanyag vödör, művirág, mű-
anyag kerti szék, dísztárcsa, CD lemez, 

gyermekjáték, edényszárító, pántsza-
lag, elektronikai berendezések burkola-
ta, 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 kér-
jük a Társaságunk által díjmentesen 
biztosított zöld színű zsákban (vagy 
bármilyen egyéb átlátszó szatyorban, 
esetleg kartondobozban) gyűjteni!

Gyűjthető üveghulladékok: befőttes 
üveg, sörös-, boros-, szörpös-, pezsgős 
üveg, kávés üveg, kiöblített bébiételes 
üveg.

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

Ha bizonytalanok a kategorizálásá-
ban, inkább a kommunális hulladék-
gyűjtő edényt használják!

Köszönjük együttműködésüket!

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

E-mail: info@pelsokom.hu
www.pelsokom.hu

Tájékoztató áramszünetről! 
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy az alábbi időpontokban feszültségmentesítés lesz Fonyód településen.
1. Tunsgram Strandon és a Vitorlás utca 40.-től 52.-ig utcarészen 2018.09.21.-én várhatóan 8:30-tól 15:30-ig 

feszültségmentesítés lesz. 
2. A (15957) Dembiszky TR állomáson  2018.09.25.-én várhatóan 9:00-tól 12:00-ig feszültségmentesítés lesz. 

Ez a kikapcsolás a Faludi köz, Akácos utca,
István utca, Dembinszky utca, Egri József utca,

Klauzál Gábor utca és a Petőfi  Sándor
utcákat érinti.
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Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

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

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

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

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

09.17. Hétfő Tarhonyaleves
„A” Zöldborsós apró-hús párolt rizzsel

„B” Gombapaprikás galuskával

09.18. Kedd Burgonyaleves
„A” Sertéspörkölt tökfőzelékkel

„B” Csilis bab párolt rizzsel

09.19. Szerda Brokkoli krémleves
„A” Natúr csirkemell párolt zöldség, sült burgonya

„B” Tejfölös szelet tésztával

09.20. Csütörtök Csontleves
„A” Rakott kelkáposzta

„B” Tarhonyás hús, káposztasaláta

09.21. Péntek Legényfogó leves
Mákos nudli, gyümölcs

09.24. Hétfő Zöldborsóleves
„A” Harcsapaprikás tésztával

„B” Vagdaltszelet burgonyapürével, káposztasaláta

09.25. Kedd Zellerleves
„A” Pulyka apró-hús zöldbabfőzelékkel

„B” Pincepörkölt, kovászos uborka

09.26. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Hawaii szelet párolt rizzsel

„B” Rántott sajt párolt rizzsel, tartármártással

09.27. Csütörtök Karfi olleves
„A” Rakott burgonya, uborkasaláta

„B” Borsos tokány párolt rizzsel

09.28. Péntek Paradicsomos húsos káposzta,
Pogácsa

10.01. Hétfő Lebbencsleves
„A” Tejszínes csirkemell, párolt rizzsel

„B” Mexikói tokány párolt rizzsel

10.02. Kedd Rizsleves
„A” Hentestokány bulgurral

„B” Rakott karfi ol

10.03. Szerda Almaleves
„A” Hagymás -csirkemáj petr. burgonyával

„B” Svájci szelet krokettel

10.04. Csütörtök Zöldségleves
„A” Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonyával
„B” Vagdaltszelet petr. burgonyával, savanyúság

10.05. Péntek Babgulyás
Vaníliás csiga, gyümölcs

10.08. Hétfő Karalábéleves
„A” Zöldborsós apró-hús párolt rizzsel

„B” Lecsós tokány tarhonyával

10.09. Kedd Daragaluskaleves
„A” Sárgaborsófőzelék sertéspörkölttel

„B” Sonkás rakott tészta

10.10. Szerda Sütőtökkrémleves
„A” Rántott halfi lé rizibizivel

„B” Bakonyi sertésszelet párolt rizzsel

10.11. Csütörtök Tojásos rántott leves
„A” Pincepörkölt, káposztasaláta
„B” Sült oldalas főtt burgonyával

10.12. Péntek Kertészleves
Bolognai spagetti

10.13. Szombat Székelykáposzta
Köményes kifl i, gyümölcs

750 Ft
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Erzsébet táborok - 2018

Közönségvonzó volt a 200-as Arany-busz

2018 nyarán, Zánkán és 
Fonyódligeten összesen közel 30 ezer 
táborozó között határainkon túlról 
(Kárpátaljáról, Erdély-
ből, a Felvidékről és a 
Délvidékről) érkezők is 
voltak, összesen mint-
egy 2500-an. A zánkai 
táborban valósultak meg 
a Családi Erzsébet-tábo-
rok is, amelyek 2018-ban 
10 alkalommal, össze-
sen 1000 család, tehát 
körülbelül 5000 ember 
számára kínáltak teljes 
ellátást a tábori, hétvégi 
kikapcsolódás során. A 
táboroztatási program az 
ország 500 településén közel 60 ezer 
gyermek vakációs napközi időtöltésé-
ről és napi étkezéséről gondoskodik a 
lakóhely közelében. Továbbá összesen 
1000, speciális ellátást igénylő, többek 
között veleszületett szív-, illetve reu-
matikus betegséggel élő, daganatos 
betegségekből gyógyuló és gyógyult, 
étkezési zavarokkal küzdő, pulmono-
lógiai és allergiás, nefrológiai, égési 
sérült, endokrin betegségben szenve-
dő, siket- és nagyothalló, valamint lel-

A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó-
kiállítása augusztus utolsó hetében 
megérkezett Fonyódra, amelyet a 200 
éve született Arany János előtt tiszte-
legve az évforduló alkalmából készítet-
tek. Ezt a vándorkiállítást egy buszban 
rendezték be. Az átalakított 200-as 
Arany-busz 2017 júliusától egy éve 
járja az országot, de a könyéken eddig 
nem volt elérhető. Ennek és persze a 
Fonyódi Kulturális Intézmények mun-
katársainak köszönhetően jutott el 
hozzánk az anyag, amely Arany János 
életművét, életét, költészetének máig 
ható eleven erejét versek, képek, relik-
viamásolatok, hang- és filmfelvételek 
segítségével mutatta be. A beépített 
digitális eszközök pedig lehetőséget 
nyújtottak Arany költészetének és 
pályájának mélyebb megismerésére, 
mint verseinek élvezetére, vagy éppen 
a szórakoztató játékra.

Az Arany busz magyarországi és a 

ki sérüléssel élő gyermek táborozik a 
zalaszabari és tihanyi Gyógyító Szent 
Erzsébet-táborokban, ahol a teljes el-

látás, valamint a tartalmas programok 
mellett a speciális tábori szakellátás 
is biztosított. Az Ivói Erzsébet-tábor-
ban, Erdélyben 2018 nyarán több mint 
1500 magyarországi magyar gyermek 
vakációzott egyhetes turnusokban. Az 
Erzsébet Táborokban (pl. ottalvós tá-
borok, Napközi Erzsébet-táborok stb.) 
való részvételre jellemzően köznevelé-
si intézmények, családsegítő közpon-
tok és gyermekvédelmi intézmények 
pályázhatnak. A „Fonyódligeti Erzsé-

bet-táborban” augusztus 26-31. között 
egy időben mintegy 900-an nyaraltak 
az utolsó balatoni turnusban. A tábori 

vakációra a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyer-
gyószentmiklósi Szent 
Anna Gyermekotthonából 
is érkeztek gyermekek, 
akiket Magyarország 
köztársasági elnökének 
felesége, Herczegh Anita 
asszony látogatott meg.

- Minden gyermek 
számára fontos, akik az 
Erzsébet Táborokba el-
jutnak, hogy ezt az egy 
hetet feltöltődéssel tölt-
sék, olyan programokkal 

tűzdeljék tele, amelyek – főként itt 
az iskolakezdés előtt – élményekkel 
töltik fel őket. Azok a gyerekek, akik 
most itt vannak, ők a Szent Anna 
Gyermekotthonból érkeztek. Évek óta 
ismerjük egymást, évente többször 
találkozunk. Tudom jól, hogy gya-
korlatilag az év során ebben az egy 
hétben juthatnak különleges élmé-
nyekhez, ezért is olyan fontos, hogy 
eljuthassanak ide. - mondta látogatá-
sa során Herczegh Anita asszony.

határon túli magyarlakta településeket 
keresett fel, nagy igény volt a kiállítás-
ra városunkban is. Már az első napon 
több mint 200 fő tett látogatást a busz-

ban, a négy nap alatt pedig kiemelkedő 
érdeklődés övezte a különleges, inter-
aktív kiállítást.

          szerkesztőség



8

2018. szeptember

Balaton-parti ingatlan örök badacsonyi panorámával
Fektessen a Balatonba!

Tökfaragó verseny - A Fonyódi Tök Jó Napon

Jó hírrel szolgálhatunk azon olva-
sók számára, akiknek olyan megtaka-
rításaik vannak, amelyeket befektetési 
céllal szeretnének felhasználni, mert 
ők jelenleg a Balaton környékén stabil 
értéknövekedési területen tudnak nya-
ralót vásárolni. 

2017 évhez képest tovább emelked-
tek az árak, minden ingatlantípusra 
jelentős az érdeklődés a jelenlegi tren-
dek szerint. Azokat az ingatlanokat, 
amelyeket pár évvel ezelőtt még nem 
lehetett értékesíteni, ma már könnye-
dén piacra tudják vinni az értékesítők.

Az ingatlanpiac növekedésének kö-
szönhetően a Balaton déli partján is 
számos beruházással jelentek meg az 
ingatlanfejlesztők. A Balaton térségé-
ben a magas hozamú ingatlanbefek-
tetési trendek felfelé ívelőek, hiszen 
könnyen és jó áron tudják kiadni az 
ingatlanokat a tulajdonosok. A befek-
tetők ezért is keresik rohamosan a 

lakásokat a Balaton-partján. Az ingat-
lanbefektetés egyik legnagyobb elő-
nye, hogy egyszerre tud cashflow-t ter-
melni és ugyanebben a befektetésben 
teljesül a tőkeképződés is, hiszen az 
ingatlanok értéke hosszú távon folya-
matosan emelkedik, jellemzően duplá-
zódnak az ingatlan árak 10-15 évente. 

A Sunset Resort Apartmanház öt-
letét a minőségi kikapcsolódás, a 
harmonikus környezet és a ragyogó 
élettér kialakítása inspirálta. Az épület 
tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek 
a modern, korszerű megjelenésére, a 
parkosított közösségi tér hangulatos, 
minden igénynek megfelelő kialakí-
tására és a vízpart közelségére. A 

projekt keretében épülő apartmanok 
mindegyike olyan nappalival és fedett 
terasszal, rendelkezik, amelyeknek ab-
lakából csodálatos panoráma tárul a 
Balatonra. Az ingatlanok megtérülési 
ideje 10-13 év, a napi kiadási díj ingat-
lantól függően 110-160 euro is lehet. 
Az apartmanok értékesítése elkezdő-
dött, ne hagyja ki a Sunset Resort ér-
tékálló befektetési lehetőségét!

Élvezze Ön is egész évben a Balaton 
nyújtotta lehetőségeket!

Elérhetőségeink:
www.sunset-resort.hu

sales.sunsetresort@gmail.com
+36 20 285 2940

Várjuk a tökből készített alkotáso-
kat, 2018. október 20-án szom-

baton 16 óráig a Dísz téren 
tartott Tök Jó Napon!

Az otthon saját tökből elkészített 
lámpásokat, díszített tököket, kom-
pozíciókat a következő kategóriákban 
lehet nevezni:

Egyéni kategória:
 • alsó tagozat
 • felső tagozat
 • 14 év felettiek

Csoportos kategória:
 • alsó tagozat
 • felső tagozat
 • 14 év felettiek

Családi kategória
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A Városüzemeltetés munkálatai
A Városüzemeltetés munkatársai 

augusztusban a rendezvények hely-
színeinek biztosítását, dekorálását 
végezték, a közterületek folyamatos 
tisztán tartása állandó feladatot jelent. 
Folyamatosan végeztük e hónapban a 
közterületek, sétányok, virágágyások 
rendbetételét és locsolását. A belvárosi 
utakat géppel tartottuk tisztán. Az el-
múlt hónapban folytatódtak az útfel-
újítási munkálatok is.

A rendezvények helyszíneinek előké-
szítésén és az utómunkákon kívül a 20-i 
rendezvénysorozatot is a Városüzemel-
tetés biztosította, nemzeti lobogóink 
mellett kihelyeztük a testvértelepülési 
zászlókat is. Munkatársaink a gaszt-
ronómiai rendezvényeken is állandó 
ügyeletet végeztek. Az augusztusi fesz-
tiválok is sokakat vonzottak a városba, 
ennek megfelelően sok feladat hárult a 
Városüzemeltetésre.

Krotoszyn egy éve testvérvárosunk, 
ennek megerősítésére a városvezetők 
egy fát ültettek a Testvérvárosi Park-
ban, melynek előkészületeiben is köz-
reműködtünk.

A strandjaink, kikötőink rendbe-

tételére is koncentráltunk, ennek 
megfelelően a folyamatos uszadék 
begyűjtés mellett a Bélatelepi kikötő-
ben hínárvágást végeztünk. A kutyás 
fürdetőhelyen folyamatosan tisztán tar-
tottuk a bejárókat, a mosdó – WC kon-
ténert rákötöttük a vízhálózatokra. 

Lecseréltük a meghibásodott ját-
szótéri csúszdákat, kicseréltük és 
lefestettük a kilátó korlátját, vala-
mint festéssel újítottuk fel a hulla-

déktárolókat. 
Fűnyírást a Fácános, József utca, Tu-

rul utca, Kossuth erdő, Piac, Fürdő utca, 
7-es út melletti területen, Bartók Béla 
sétány területén végeztünk, valamint a 
köztéri sövényeket visszanyírtuk. Au-
gusztusban az útfelújítási feladatokat 
a Kiss utcában, Attila utcában, Bat-
thyányi utcában, Kisfaludi utcában, 
Széchenyi téren végeztünk.      

       Kristóf Györgyné
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Múzeum

Múzeum

Kikötő

Gimnázium

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kikötő

Dísz tér

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Vigadó tér

FONYÓDI
PROGRAMOK

Szeptember 18-től Október 26-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Szeptember 18. kedd,

18 óra

Szeptember 23.
vasárnap, 9 óra

Szeptember 25. kedd,
17 óra

Szeptember 28. péntek,
18 óra

Október 1. hétfő,
17 óra

Október 2. kedd,
17 óra

Október 5. péntek,
12 óra

Október 6. szombat,
14.30 óra

Október 7. vasárnap,
15 óra

Október 10. szerda,
18 óra

Október 17. szerda,
18 óra

Október 19. péntek,
14 óra

Október 20. szombat,
10 óra

Október 23. kedd,
17 óra

Október 26. péntek,
14 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

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

Nádas József festőművész kiállításának megnyitója.

Könyvbemutató és közönségtalálkozó Bán Mór íróval

Nemzeti Gyásznap - Aradi Vértanúk Emléknapja 

Helytörténeti szomszédolás: kerékpáros túra Balatonfenyvesre

„Vonuló madarak a Balatonnál” - őszi madármegfi gyelés

Pomázi Zoltán énekes, zeneszerző és Szűcs Antal Gábor
gitáros, zeneszerző közönségtalálkozója

„Lelkem Aranyom” kétszereplős monodráma színházi előadás

Sétahajózás a Balatonon (regisztrációhoz kötött)

Tök jó Nap - gasztronómiai, családi rendezvény

Emlékezés az 1956-os forradalomra és szabadságharcra

A fonyódi Gimnázium alkotó öregdiákjainak kiállítása

Idősek világnapja: Idősek hónapja nyitórendezvény, vacsorával 
(regisztrációhoz kötött)

Családi futónap (esőnap: szeptember 30. vasárnap)

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

(Képes élménybeszámoló a sirálytól a palacsintáig.)

Helyszínek:
Dísz tér, Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kikötő; Kossuth erdő; 
Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.); Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (Fő u. 8.);
Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér
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Múzeum

Múzeum

Kikötő

Gimnázium

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kikötő

Dísz tér

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

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 

• szeptember 16. vasárnap 9:30  istentisztelet
• október 07. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
• október 21. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaórák
október 10-én, szerdán 16 órako
 Peti Istvánéknál (Rózsa u. 31.)

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.)

Az istentiszteleti rend szeptemberben:
• szeptember 16. Istentisztelet keresztelővel
• szeptember 23. istentisztelet
• szeptember 30. úrvacsorás istentisztelet
• szeptember első hetétől csütörtökönként 18 
órától a Kulturális Központban Bibliaóra
• október első hetétől kéthetente csütörtök fél 
10-től házi bibliaórák időseknek.

Aki szívesen vállaná, hogy házában Isten
Igéje szóljon és találkozzon gyülekezetünk 

idős tagjaival, jelezze a lelkésznél:
Halász Noémi, 0630/4917241

Honlapunk: vizmellettifa.org

Elsárgult levelek
Apám hagyatékában találtam rá 

szüleim levelezésére, melyeket apám 
hadifogsága idején váltottak egymás-
sal. Kevés emlékem maradt abból az 
időből, de belelapozva a megsárgult, 
agyonolvasott tábori levelezőlapokba, 
emlékeim vetítővásznán sorra villannak 
elő az emlékmorzsák, melyek talán nem 
is a sajátjaim, de oly sokszor hallottam 
róluk, hogy a magaménak hiszem őket. 
Szinte magam előtt látom a szüleimet 
fi atalon, reményvesztetten, kétségbe-
esetten, bár leveleikben mindketten 
igyekeztek erről egy szót sem ejteni. 

Anyám naponta írta leveleit, papíron 
beszélve el apró örömeit, aggodalma-
it. Soha nem panaszkodott, de a köny-
nyed hangvételű sorok közt megbújt a 
kétségbeesés, a nélkülözés fájdalma, 
a jövőtől való félelem. És apám tudott 
olvasni a sorok között, de a cenzúrá-
zott levélbe az aggódást a családért, a 
hazavágyódást, a számkivetettséget, a 
megalázottságot nem írta le ő sem. Ám 

a szerető szívű feleség ugyanúgy tudott 
olvasni a semmitmondó szavak között, 
mint ahogy a fogságban sínylődő férj is 
képes volt a neki küldött levelekben leírt 
mondatok mögött meglátni a rejtve ma-
radt valóságot.

Ahogy sorba rakom a megsárgult tá-
bori lapokat, szinte magam előtt látom 
anyám többnyire szomorú, és apám 
életvidám arcát. Hihetetlen nehézsé-
geken mentek keresztül életük során. 
Azt hiszem mindkettejüknek egyformán 
kijutott jóból és rosszból is, de Isten-
be vetett hittel vállalták keresztjüket. 
Anyám fi atalon távozott az élők sorából, 
míg apám hosszú életet élt, mindvégig 
tartva magát haldokló hitvesének tett 
ígéretéhez: „Tartsd össze szeretetben 
a családot!” Felelősségteljes ígéret volt, 
de apámnak sikerült tartania magát 
hozzá. Jutalmul élete alkonyán kedvére 
sütkérezhetett unokái szeretetében.

   Lévay Mária

VIII.
Családi

FUTÓNAP

2018. 09. 23.
9 óra

Vigadó tér

Fonyód Média Nonprofi t Kft.
www.facebook.com/fonyodmedia
www.youtube.com/fonyodmedia
www.fonyod.hu

A Fonyód TV adása az
Invitel kábelrendszerén

keresztül érhető el.
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50 éves érettségi találkozó

A Szociális Központ hírei

Visszatekintve, gyorsan elszaladt 
ez az  54 év, amióta először belép-
tünk   a Fonyódi Gimnázium kapuján 
és megkezdtük  középiskolai tanul-
mányainkat. Az iskola még  gyerek-
cipőben járt, hisz amikor mi  elsősök 
voltunk,  akkor érettségizett az első 
évfolyam. Mi voltunk az „A”-sok, 33-
an végeztünk,  sajnos 7-en már örökre 
eltávoztak közülünk.  A diákok  három  
irányból érkeztek Pamuk, Öszöd és  
Balatonberény háromszöget bezárva. 
Osztályfőnökünk, Minczinger Kata-
lin és tanáraink mindent megtettek, 
hogy az eltérő ismeretekkel érkező 
kisdiákok tudását  egyszintre hozzák 
és közösséggé kovácsolják. Az akkori 
oktatási rend szerint öt napot tanul-
tunk és egy napot munkával töltöt-
tünk: szüreteltünk, szilvát szedtünk. 
A kirándulásokhoz is munkával keres-

A Szociális Központ idősei az el-
múlt időszakban nem igazán tudtak 
kimozdulni a rekkenő nyári hőség mi-
att, kirándulás helyett inkább a hűs, 
klimatizált intézményi helyiségeket 
választották kikapcsolódás céljából. 
Így tehát házhoz jött a fagyi, de időse-
ink többször sütöttek közösen finom 
süteményeket is. Szórakozásképpen 
filmet néztek, felolvasást tartottak, 
vagy csak beszélgettek egy jót. Sze-
rencsére azért nyílt lehetőség némi 
kimozdulásra is, ugyanis Zoltán atya 
meghívásának köszönhetően részt 
vehettek a Nagyboldogasszony-ünne-
pi misén. Köszönjük Zoltán atyának 
a gyönyörű szentmisét, ami minden-
kinek szívhez szóló élményt nyújtott. 

Augusztus hónapban két új társat 
is köszönthettünk időseink körében. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
idősek nappali ellátásában résztve-
vők létszáma folyamatosan bővül, 
az intézmény számára pedig pozitív 

tük meg a pénzt. Bejáruk az országot, 
de voltunk külföldön is. A gimnázium 
elvégzése után is  tartottuk a  barát-
ságot, és 15 évvel ezelőtt megalakí-
tottuk a Öregdiákok Baráti Körét, így 
sok közös programon veszünk részt.  
A mai megható találkozás után ismét 
iskolapadba ültünk, majd  felidéztük 
a diákéveket. Bántó Zsuzsa igazga-

tó ismertette a gimnáziumban folyó 
munkát.  Havranek és Minczinger ta-
nárnő, Harmath és  Göndöcz tanár úr  
is beszámolt élete alakulásáról. A jól 
sikerült összejövetelt a  Makkos ven-
déglőben fejeztük be, ahol finom fala-
tok mellett folytattuk a  beszélgetést. 

       Németh Julianna

visszacsatolást jelent, hogy egyre 
többen érdeklődnek szolgáltatásaink 
iránt.

A család- és gyermekjóléti szolgá-
lat kis nyári szünet után újra indítot-
ta szokásos havi adományosztását, 
melynek keretében minden hónapban 
egy alkalommal ruhát, cipőt és egyéb 
holmit juttat a rászorulók számára. 
A szervezett adományosztás kö-
vetkező időpontjai: szeptember 19. 
(szerda) 10 óra, majd október 17. 
(szerda) 10 óra. Minden kedves ér-
deklődőt sok szeretettel várunk!

       Száraz Krisztina
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Bibliahét 2018
Számolj Istennel! - pénzügyi tábor gyermekeknek

LIONS hírek
A nyár végeztével nem 

csak az iskolában csenget-
nek be, hanem klubunk is 
megkezdi a 2018/2019-es 
LIONS évet.

Még azért egy kicsit a 
nyárról. Augusztus 19-én a „Mozdulj 

Közhasznú Egyesület” 8-ik 
Balaton kerülő tandemes tú-
rájának egyik állomása Fo-
nyód volt.

A túra mottója „Kerékpár 
Lánc” volt. 20.000 km ösz-

szegyűjtése volt a cél, és az össze-

sítés helye fonyódi piactéren egy kis 
felvonulással volt. 19 km és ezer pár 
százat métert  sikerült összegyűjteni.

Ezen a klubunkból páran részt vet-
tünk. Ez megint az együttműködés jó 
példája.

Folytatjuk az iskolás gyerekek 
természetbeni támogatását. A „jóté-
konysági” bálunkat november 10-én 
szeretnénk megrendezni. Még  kará-
csony előtt a ruhavásárokat is meg-
tartjuk. Egyenlőre helyet 

keresünk, mivel a Tungsram mint 
lehetőség megszünt. A wolfhageni 
testvér klubunk jelezte, hogy szeret-
nének meglátogatni bennünket nov-
emberben. Szeretettel várjuk Őket.

A mellékelt képen a „Kerékpár 
Lánc” tandemes résztvevői a fonyódi 
piactéren.

        Fábián Lászlóné 

46 gyermek, új helyszín, lelkes segí-
tők, pénzügyi téma: augusztus máso-
dik hetében a Fonyód-Balatonfenyvesi 
Református Missziói Egyházközség 
szervezésében került megrendezés-
re szokásos éves hittantáborunk. A 
gyermekek bevezetést kaptak a 
bibliai történeteken keresztül Isten 
számrendszerébe: hogy bizony Ő a 
keveset is megszaporítja, a kicsit is 
fontosnak tartja, bátorít minket Rá 
bízni magunkat, hiszen mindent Tőle 
kapunk, ami az élethez szükséges. 
Ezzel párhuzamosan beszélgettük a 
családi költségvetésről, a pénz helyes 
használatáról, a megtakarításokról is. 
Délután a társasjátékokkal, szabadté-

ri játékokkal, strandolással a gyerme-
kek közti kapcsolatokat erősítettük. 

Jól érezték magukat!
  Istené a dicsőség!
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Helytörténeti szomszédolás
Kerékpáros kirándulás Balatonfenyvesre

Október 6-án szombaton, első al-
kalommal hagyományteremtő jelleg-
gel, szervezzük meg kerékpáros kirán-
dulásunkat, amelynek idei állomása 
Balatonfenyves. Hosszú távú célunk a 
környező települések közti kapcsolat 
erősítése, egymás értékeinek meg-
ismerése, amellyel a közösségi aktív 
mozgást is támogatni kívánjuk. 

 Fél háromkor gyülekezünk a Mú-
zeumnál, hogy a 15 órai indulás előtt 
mécses gyújtással és koszorúzással 
közösen megemlékezzünk az álta-
lános iskolai kopjafa előtt az Aradi 
vértanúkra. Majd 15 órakor továbbin-

dulunk a Bartók Béla utcán, ahol hely-
történeti örökségünk, a villasor és a 
balatoni panoráma mentén elhaladva 
fél óra tekerés után megérkezünk a 
balatonfenyvesi Mari-Etta villához.

A szomszéd település tavaly meg-
nyílt helytörténeti kiállítóhelyének 
megismerése után egy vezetett rövid 
sétával további kulturális értékeket 
tekinthetünk meg, amelynek végállo-
mása a Községháza, ahol célba érve 
egy vendéglátás keretei között, Bala-
tonfenyves polgármestere, Lombár 
Gábor köszönti a részt vevőket.

A program zárásaként a két telepü-

lés közösen is megemlékezik az októ-
ber 6.-i vértanúkra a fenyvesi hivatal 
előtti kopjafánál. A jövő évben terve-
ink szerint a mi városunk látná vendé-
gül a balatonfenyvesieket, ezt követő 
években pedig igyekeznénk újabb és 
újabb kis gyűjteménnyel rendelkező 
környékbeli településsel is ehhez ha-
sonló kapcsolatot kiépíteni. 

A kirándulásra sok szeretettel vár-
juk a családokat és minden kedves 
túrázni vágyót.

 A Fonyódi Kulturális
 Intézmények csapata

Idén nyáron a fonyódi Egészség-
fejlesztési Iroda (EFI – Fonyód) újabb 
funkciókkal bővült. A Lelki Egészség 
Központ azzal a céllal jött létre, hogy 
aktív szerepet vállaljon a járásban élők 
lelki egészségének megőrzésében. 
Sokszínű programok és szolgáltatá-
sok (pl. óvodai és iskolai prevenciós 
programok, információs szolgáltatá-
sok, előadássorozatok, pszichológiai 
konzultáció) segítségével szeretnénk 
hozzájárulni a lelki egészség fejlesz-
téséhez a legkisebb korosztálytól 
kezdve a felnőtt lakosságig.

Életünk során mindannyian meg-
élünk időnként kisebb-nagyobb lelki 
nehézségeket. Ilyen például, amikor 
negatív érzések (pl. szomorúság, le-
hangoltság, szorongás vagy aggoda-
lom) uralkodnak el rajtunk, vagy ami-
kor folyton negatív gondolatokon jár 
az agyunk (pl. amikor arra gondolunk, 
hogy nem vagyunk elég jók, senki nem 
szeret bennünket, stb.). Néha azt éljük 
meg, hogy nem tudjuk úgy teljesíteni 
a feladatainkat, mint szeretnénk, vagy 
kevésbé találjuk fel magunkat társas 
helyzetekben. 

Ám az, ha időnként ilyen élménye-
ink vannak, még nem jelenti, hogy 
valamilyen lelki betegségben szenve-
dünk. 

Mentális betegségre (pl. depresszi-
óra vagy szorongásos zavarra, stb.) 
akkor kell gyanakodnunk, ha az érzé-
sekben, gondolkodásban és viselke-

Lelki Egészség Központ Fonyódon
désben jelentkező negatív változások 
súlyosan kihatnak mindennapi éle-
tünkre –, és hosszabb időn át fennáll-
nak. Ebben az esetben mindenképpen 
érdemes segítséget kérni.

Mindegy azonban, hogy milyen lelki 
egészség problémával nézünk szem-
be, mindig lehetőség van arra, hogy 
jobban legyünk! Ha felmerül, hogy 
talán mentális betegségben szenve-
dünk, fontos minél előbb szakember-
hez fordulni! Mint minden betegség 
esetében, így a mentális betegségek-
re is igaz, hogy minél előbb kap valaki 
segítséget, annál gyorsabban javul az 
állapota.

A lelki egészség azonban nem 
pusztán a betegségek hiányát jelen-
ti. A lelkileg egészséges személyek 

könnyebben küzdenek meg a minden-
napi nehézségekkel, hatékonyabban 
irányítják életüket. Az ehhez szük-
séges készségek tanulhatóak és fej-
leszthetőek! A fonyódi Lelki Egészség 
Központ szolgáltatásai és programjai 
a lelki problémák megelőzését és a 
pozitív mentális egészség erősítését 
tűzték ki célul. 

Továbbra is működnek betegklub-
jaink, testmozgást ösztönző program-
jaink. 

Bővebb felvilágosítást munkánk-
ról az Egészségfejlesztési Irodában 
(Fonyód, Szent István u. 27.) vagy a 
06-85/560-987. 06-85/560-970-es 
telefonszámokon illetve az Egész-
ségfejlesztési Iroda Fonyód facebook 
oldalán kaphatnak. 
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Palonai Magyar Bálint Általános Iskola - Tanévkezdés
Becsengettek az általános iskolá-

ban is, a 2018/2019-es tanév az aláb-
bi adatokkal veszi kezdetét a Palonai 
Magyar Bálint Általános Iskolában:

Iskolai osztályok száma: 15 osz-
tály (két-két párhuzamos osztállyal, 
kivétel 3. évfolyam, ahol egy osztály 
működik)

A szakos ellátottság maximálisan 
adott az intézményben.

Független könyvtáros, iskolatitkár, 
rendszergazda, pedagógiai asszisz-
tens segíti a tanárok munkáját.

Tanulólétszám: 291
Első évfolyamosok száma: 30
Két idegen nyelv közül választ-

hatnak már első osztálytól tanulóink 
(angol, német). Az első három évfo-
lyamon játékosan heti két órában, ne-
gyedik osztálytól heti három órában.

A hét minden napján van testneve-
lés óra valamennyi évfolyamon.

A 4. és 5. évfolyam úszásoktatá-
son vehet részt szakképzett úszás-
oktatónk segítségével a gimnázium 
uszodájában.

A gyógytestnevelés is megoldott.
A Fonyódi Betyárok Néptánc Egye-

sület utánpótlás nevelése érdekében 
bevezettük a néptánc oktatását a 
testnevelési órák keretében.

Szakköröket, korrepetálásokat 

igény szerint tervezünk.
Napköziotthon alsó tagozaton év-

folyam szinten, felső tagozaton egy 
összevont csoport működik.

A 10 sajátos nevelési igényű és 
32 beilleszkedési és tanulási nehéz-
séggel küzdő tanulóink számára a 
fejlesztő órákat szakképzett gyógype-
dagógus, fejlesztő pedagógus tartja.

A nyáron hat héten át nyári napkö-
zit működtettünk.

A tanév során megemlékezünk 
nemzetünk ünnepeiről. A városi ren-
dezvények közük az október 6-i és a 
március 15-i ünnepi műsorra készül-
nek tanulóink a hagyományokhoz 
hűen.

Az állami finanszírozás jóvoltából a 
tankönyveket 1-től 8. osztályig ingye-
nesen kapja valamennyi tanuló.

Fonyód Város Önkormányzatának 
köszönhetően testvértelepüléseink, 
testvériskoláink közül az idei nyá-
ron Erdélybe és Belgiumba utazhat-
tak diákjaink. A város támogatja az 
idegennyelv könyvek megvásárlását, 
amelyre a kiemelt nyelvoktatás miatt 
az állami normatíva már nem elegen-
dő.

Támogatja tanulóink kerékpártúrá-
ját, sítáborát.

Közmeghallgatások a Balaton szabályozási
szintjének emeléséről

Júliusban és augusztusban a Veszp-
rémi járási kormányhivatal hat balatoni 
településen (Füreden, Badacsonytomaj-
ban, Keszthelyen, Fonyódon, Földváron 
és Siófokon) tartott közmeghallgatást 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
egyik KEHOP programja keretében ké-
szült környezeti hatástanulmányról, 
melyben a jelenlegi 110 centiméteres 
szabályozási szint 10 centiméterrel tör-
ténő emelését vizsgálták. A tanulmány 
készítői nem találtak környezetvédelmi 
szempontból kizáró okot. 

A NABE üdvözli az eredményt. An-
nál is inkább, mert a szabályozási 
szint emelését elsőként egyesületünk 
javasolta már a 2000-es évek elején, 
hogy megelőzhető legyen a 2000-2004 
időszakban kialakult alacsony vízszint. 
Már az első vízgyűjtő-gazdálkodási 

terv vitáiban szorgalmaztuk, 
hogy betonműtárgyak épí-
tése helyett, hagyják meg 
a természet önszabályozó 
mechanizmusának műkö-
dését. A Balaton szép és 
fontos példáját mutatta az 
„öngyógyításnak”: a 2003-ra 
kialakult alacsony vízszintet 
már 2005-re kijavította a természet. 
Egyúttal a széles nyilvánosság szem-
besült azzal, hogy egy környezeti prob-
léma esetén nem kell azonnal költsé-
ges műszaki beavatkozások terveit - a 
Balaton esetén például a Rábából vagy 
a Drávából történő vízpótlás - egyedüli 
lehetőségként beállítani.

A fonyódi közmeghallgatáson he-
lyiek és nyaralók egyaránt szép szám-
mal jelentek meg a Kulturális Központ 

nagytermében. Jelen volt Hidvégi Jó-
zsef polgármester is. A fórumon a víz-
szintemelés környezeti hatásai mellett 
szó volt a Balaton más problémáiról is. 
A jelenlévők az iszaposodást tartják a 
legsúlyosabb gondnak. Sürgősen tenni 
kellene valamit ellene. Ebben egyetér-
tés volt a vízügyi szakemberek, a pol-
gármester úr és a civilek között.

     Dr. Hajósy Adrienne
     NABE programvezetője
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Elindult az új tanév a Bacsákban

Mátyás Király Gimnázium - Tanévnyitó 2018
2018.09.03-án nyitották meg ün-

nepélyes keretek közt a Mátyás Király 
Gimnázium 2018/2019-es tanévét.

Bántó Zsuzsanna igazgatónő fog-
lalta össze az idei év legfontosabb 
tudnivalóit.

„Ebben az évben összesen 375 diák 
kezdi a tanévet, közülük 88 fő 9. osz-
tályos. Három osztályt indítottunk, az 
egyik ebből német-humán tagozatos 
osztály - ez lesz az A osztály - , egy an-
gol tagozatot - B osztály - és egy olyan 
osztályt, amibe lesz egy matematika és 
egy angol tagozatos csoport. Az angol-
ra nagyon megnövekedett az igény (40 
gyermeket vettünk fel és két osztályba 
tudtunk elosztani), gyakorlatilag másfél 
osztálynyi gyermek került be az angol 
tagozatunkra. Az idei évben 38 tanár 

Több, mint 360 tanuló kezdte meg 
az új tanévet a Siófoki SZC Bacsák 
György Szakgimnáziumában és Szak-
középiskolájában. A szakgimnázi-
umi képzések közül idén is a rendé-
szet volt a legnépszerűbb, de nagy 
örömünkre idén turisztikai ágazati 
képzést is tudott indítani iskolánk. A 
szakközépiskolában hagyományos 
szakmáink szerencsére továbbra is 
népszerűek: a jövő eladói, kőművesei, 
hegesztői, festői, épület- és szerke-
zetlakatosai, valamint villanyszerelői 
is tagintézményünk falai között pallé-
rozódnak. Több, iskolánkban oktatott 
szakma is hiányszakmának minősül, 
így az ezeket választó tanulóink ki-
emelt ösztöndíjban részesülnek.

Délután is van élet alma materünk 
falai között, hiszen iskolarendszerű 
esti felnőttoktatás keretében villany-
szerelők, illetve pénzügyi és szám-
viteli ügyintézők képzése folyik. Az 
új szakképzési stratégiának köszön-
hetően a másodszakma megszerzé-
se esti felnőttoktatás keretei között 
ingyenes, a résztvevők ráadásul di-
ákigazolványt is kapnak. Jelenleg 
hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, 
eladó és kőműves kétéves, ingyenes, 
iskolarendszerű felnőttoktatás kere-
tében megvalósuló esti képzéseinkre 
várunk további jelentkezőket.

tanít a gimiben, köztük újak is vannak. 
Feketéné Györe Szilvia helyére Boros Fe-
licitász Klára, valamint Gazdag Lukács 
Edit helyére Gombos Filoména érkezett 
intézményünkbe. Az idei évben kezdjük 
el használni az e-naplót, aminek a hírét 
a gyerekek eléggé 
kétkedve fogad-
tak. Az idei évben 
is kiosztottuk az 
év tanulója pálya-
díjat, amit egy ta-
valy érettségizett 
tanítványunk nyert 
meg, Harmath 
Klaudia. Kitűnő 
bizonyítványa volt 
minden évben, 
példás viselkedé-

se volt, szinte alig hiányzott. Egy évig a 
diák-önkormányzati vezető tisztséget is 
betöltötte. Most a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem Államtudományi Karán tanul. 
Ezúton gratulálunk neki és sok sikert kí-
vánunk a tanulmányaihoz.„

Iskolánk is részese a 
Siófoki Szakképzési Cent-
rum GINOP-6.2.3-17 „A 
szakképzési intézmény-
rendszer átfogó fejleszté-
se” c. pályázatának. A pro-
jekt fő célja a végzettség 
nélküli iskola elhagyók 
számának csökkentése, a szakképző 
centrum kulcskompetencia-fejlesz-
tő kapacitásának megerősítése, az 
alapkészségek fejlesztésére alkal-
mas eszközrendszer fejlesztése, a 
szakképzés eredményesebbé tétele, 
az iskolai teljesítmény növelése, az 
egész életen át tartó tanulásra való 
képessé tétel érdekében, összhang-
ban a Végzettség nélküli iskolaelha-
gyás elleni középtávú stratégiával, 
valamint az oktatásra vonatkozó 
2014. 2015. évi ország specifikus 
ajánlásokkal. A pályázat a pedagó-
gusok továbbképzése mellett a szak-
képzés eredményessé tétele érdeké-
ben többek között biztosítja majd a 
programozás és a robotika oktatási 
rendszerére épülő programozási 
(informatika) kísérleti pedagógiai 
programok megvalósulásához szük-
séges tárgyi és humán infrastruktú-
rát, továbbá az iskolai teljesítmény 
növelése érdekében digitális közös-
ségi alkotóműhelyet alakítunk ki 

és működtetjük is azt. A 
lemorzsolódással legin-
kább fenyegetett tanulók 
mentorálása, illetve szín-
vonalas szabadidős te-
vékenységek szervezése 
szintén e pályázat részét 
képezik.

A Fonyód Város gesztorsága mel-
lett megvalósuló „Fonyód a fejlődés 
útján – Interaktív foglalkozások a diá-
kokért” c. EFOP 3.3.2-16 pályázatnak 
együttműködő partnerként szintén 
részese iskolánk. E pályázat célja a 
kulturális intézményeknek a nevelést, 
közoktatást és tanulást támogató 
szolgáltatásainak körében az isme-
ret- és tudásgyarapítás tevékenysé-
gek fejlesztése, a formális oktatás 
eszközrendszerének a gyermek- és 
ifjúsági korosztályra irányuló progra-
mokkal való kiegészítése, a közokta-
tás hatékonyságának, a célcsoport 
tanulási aktivitásának és eredmé-
nyességének az erősítése.

A lassan az élet minden terüle-
tén megjelenő szakemberhiány mi-
att szerencsére egyre népszerűbb a 
szakképzés, s egyre többen jönnek 
rá arra, hogy „egy jó szakma” valóban 
„felér egy diplomával.”

           Horváth Péter
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Flóra és Dávid magyar válogatott 
vitorlázók, Nacra 17 Full Foiling kata-
maránnal versenyeznek. Az olimpia 
hajóosztályok közül kétségkívül a leg-
látványosabb, leggyorsabb és legújabb 
fejlesztésű hajó, ami a legmagasabb 
szinten követeli meg az egyensúlyérzé-
ket, csapatmunkát, atlétikus készséget. 
2017 nyarán kezdték el a közös munkát, 
majd első hazai versenyükön remekül 
szerepelve M3 osztályban magyar baj-
nokok lettek. A Balatonon minden időt 
kihasználva november végéig vízen 
voltak, majd külföldön folytatták a fel-

Az elmúlt években is sűrű nyarakat 
éltek meg a Vagabund Sportegyesület 
tagjai és a vitorlásoktatásban résztvevő 
gyerekek. Idén azonban nagy újdonsá-
got jelentett az a versenysorozat, amely-
lyel a Balaton Nyugati – medencéjének 
utánpótlás versenyeztetését alapozták 
meg. Ennek fontos központja és egyik 
alapítója volt a Vagabund, meghatározó 
helyszíne pedig a Vízisport Központ. A 
Vitorlás Szövetség támogatásával va-

készülést. 
A csapat célja a 2020-as Tokio-i Olim-

piai játékokon való részvétel, továbbá 
hosszú távú céljaik között szerepel a 
2024-es és 2028-as olimpiai részvétel.

2018-ban az első tengeri versenyü-
kön, a Dánia-i Aarhus-ban 4 évente ren-
dezendő Világbajnokságon, 59. helyen 
végeztek fantasztikus teljesítménnyel, 
komoly szél és hullámviszonyok mel-
lett.

A nyári felkészülés meghozta szá-
mukra az eredményt. 2018. augusztus 
végén a Marseille-i Junior Világbajnok-
ságon párosunk bravúros teljesítmény-
nyel a 6. helyen végzett.

Jelenleg az őszi- és téli edzésekkel 
készülnek a 2019-es világkupákra és az 
Új-Zéland-i kvalifikációs versenyre.

lósult meg a kezdeményezés, négy ver-
senyt szerveztek meg, Ábrahámhegyen 
még lesz egy alkalom, Balatonmária és 
Keszthely pedig Fonyód mellett szintén 
helyet adott egy – egy versenyhétvégé-
nek.

- A versenyeket tekintve a gyereklét-
szám 40-50 fő között alakult. Ez össze-
hasonlítva a Keleti – medencében ren-
dezendő utánpótlás korú versenyzőkkel, 
ott körülbelül 80-100 fő indul egy verse-

nyen. Én azt gondolom, hogy egy első 
évben rendezett versenysorozathoz ké-
pest a mi számaink szép eredménynek 
mondhatók, amire büszkék lehetünk. 
- foglalta össze Kocsis Ádám a Vaga-
bund Sportegyesület alelnöke. 

Fonyódon a vitorlázásnak a helyi 
egyesületeknek köszönhetően már rég-
óta nagy hagyományai vannak, a Vaga-
bund SE küldetése az, hogy a kishajós 
vitorlázást vigye be a köztudatba te-
vékenységével. Ehhez a helyi vitorlázó 
„nagyhajósok” is hozzájárultak verse-
nyek biztosítása, lebonyolítása alkal-
mával.

A versenysorozat fonyódi állomásán 
a hétvégét Hidvégi József, polgármes-
ter nyitotta meg augusztus 18., 19-én. 
A verseny szervezésében és megvalósí-
tásában közel 20 fő vett részt. 

- Három kategóriában volt nálunk 
verseny. Minden évben megrendezésre 
kerül egy Optimist házibajnokság. Ez a 
kezdő kishajósok versenye, de nem tar-
tozott bele a Nyugati - medence utánpót-
lás kupasorozatba. A két hajóosztálya a 
versenynek az RS FEVA és az OpenBic. 
Sikeres hétvégén vagyunk túl - elégedet-
ten értékelhetett Kocsis Ádám. 

A sorozatból még egy állomás hátra 
van, de az ötletgazdák már most készí-
tik elő a jövő évi versenynaptárat és biz-
tosak abban, hogy idén sikerült megala-
pozni a Nyugati – medence utánpótlás 
sportélet rendszeres versenyeztetését.

          szerkesztőség
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APRÓHIRDETÉSEK
Receptözön eladó: Régi Magyar Konyha, Maggi 
Főzőstudió Magazin, Fakanál, Stahl magazin 
(2016), összesen 16 db és legalább 100 szóló 
recept egyben! 1.000 Ft.
Horgonylánc 20 méteres, nem rozsdásodó, sav-
álló acélból. Stégek téli kikötéséhez is ideális. 
Tel.: 06-20/930-9844

•••
Fonyódon háromszobás lakás albérletbe kiadó! 
Munkásoknak is! Tel.: 06-30/363-5981

•••
Eladó két darab kiváló minőségű (60 L, 79 L) 
vörösboros tölgyfa hordó. Ár 110 Ft / L. Tel.: 
06-30/406-7919

•••
Hastánc órák Fonyódon, szerdánként 18 órától 
a Feng Shui Galériában. Tel.: 06-70/623-1924

•••
Régi antik rádiót vásárolnék. Fonyód, Balatonbog-
lár, Balatonlelle, Balatonfenyves környékén! Elér-
hetőség: pajtello@gmail.com Tel.: 06-30/89-8245

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.

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

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 álla-
potban; új benzines fűnyíró; régi női kerékpár 
eladó!  Tel.:  06-30/419-3617 

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

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

•••
Eladó nagyméretű krómozott levélszekrény. Ár: 
5.000,- Ft. Gumicsónak 3.000,- Ft. Hálózsák 
5.000,- Ft. Tel.: 06-30/291-3727

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

•••
Eladó G3 Hydra 320 tetőbox + Mercedes W 203 
csomagtartó keresztrúddal. Ár: 25.000,- Ft.  
Tel.: 06-30/204-4268

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

•••
Napi 4 órás munkaidőben takarítót és mezőgaz-
dasági foglalkoztatásban hölgyeket keresek! 
Tel.: 06-30/337-8055

•••
Eladó, használt férfi kerékpár, 20.000 Ft-ért, ér-
deklődni:  06-30/6204334
Citromfák, (citrommal) különböző méretben el-
adóak, érd. 06-30/6204334

www.fonyod.hu
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