
1

Fonyódi Hírmondó

Fonyódi Hírmondó
XVIII. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2017. július



2

2017. július

Döntött a Képviselő - testület
A június 22-i rendkívüli ülés összefoglalója

A Fonyód Bacsák utca, Előd 
utca és Álmos utca forgalmi rend-
jéről szóló előterjesztés alapján a 
korábbi határozatot módosították 
oly módon, hogy a Bacsák utcában 
mindkettő oldalon „Megállni Tilos” 
és alatta útpadkán is kiegészítő 
táblát helyeznek ki, a Győző	 utca	
–	Kálmán	utca,		Győző	utca	–	Atti-
la	utca,		Bacsák	utca	–	Attila	utca	
(mindkét utca irányában) az útke-
reszteződésekbe „Behajtani tilos 
– kivéve lakók” táblát helyeznek ki, 
a megállapított forgalmi rend biz-
tosítása érdekében.

A „Helyi termék értékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesz-
tése” tárgyú pályázat beadásá-
ról is döntöttek a képviselők. Eb-
ben az előterjesztésben a Fonyód 
Konyha Kft. által üzemeltetett óvo-
da konyha felújítása szerepelt. 

A Fonyód Város Önkormányzat 
követeléseként nyilvántartott he-
lyi adótartozások végrehajtásá-
hoz való jog elévülése miatti ki-
vezetésének jóváhagyására be-
terjesztett javaslatot elfogad-
ták. Ez azt jelenti, hogy a cégbí-
róság (2016.12.31-i) nyilvántar-
tása szerint már felszámolt cé-
gekkel szemben behajthatatlanná 
vált követeléseket, 40.306.868.-Ft 
összegben, 83 darab helyi adó té-
tel könyvviteli mérlegből történő 
kivezetését jóváhagyták.

Fonyód Város Önkormányza-
ta 2017. évi Közművelődési ér-
dekeltségnövelő támogatás pá-
lyázatához saját forrás biztosí-
tásáról szóló előterjesztést is 

megtárgyalták és megszavazták 
az ülésen. Fonyód Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
a pályázathoz 1.000.000 Ft ösz-
szegben biztosít saját erőt. A pá-
lyázat keretében a Fonyódi Kul-

turális Intézmények közművelő-
dési intézmény műszaki techni-
kai eszközállományának, beren-
dezési tárgyainak gyarapítására 
van lehetőség.

	 	 							szerkesztőség

Tájékoztatjuk Tisztelt
Ügyfeleinket és
Partnereinket,
hogy a nyári

szabadságolások miatti 
munkaszervezésre

való tekintettel

a Fonyódi Polgármesteri Hivatal
2017. augusztus 21-től augusztus 25-ig igazgatási szünetet tart.

 
 

Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, kérdéseiket az
info@fonyod.hu nyilvános elérhetőségünkön tehetik meg.

 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

Igazgatási szünet

Rendkívüli ülés keretében 2017. 
június 24-én tárgyalták az önkor-
mányzat vagyonáról és vagyon-
gazdálkodás és a vagyonhasz-
nosítás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotását 

célzó előterjesztést. A rendelet 
hatálya kiterjed Fonyód Város Ön-
kormányzata tulajdonában lévő, 
valamint a tulajdonába kerülő  in-
gatlanokra, ingóságokra (tárgy és 
forgóeszközökre), vagyonértékű 

jogokra, (immateriális javakra) és 
követelésekre, gazdasági társasá-
gokban az önkormányzatot meg-
illető társasági részesedésekre, 
a társasági jogokat megtestesítő 
értékpapírokra, pénzvagyonra.
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Június 24-én üdülőhelyi fóru-
mot tartott Fonyód Város Önkor-
mányzatának Képviselő – testü-
lete. 

Szépszámú érdeklődő előtt 
kezdte meg Hidvégi József pol-
gármester rövid tájékoztatóját, 
melynek keretében ismertette a 
város gazdasági helyzetét, a vá-
rosi fejlesztésekkel kapcsola-
tos információkat, a hulladék ki-
helyezéséről, elszállításáról és a 
vasútfejlesztésről is tájékoztatta 
a megjelenteket.

Elhangzott, hogy Fonyód Város 
Önkormányzata nem emelt ide-
genforgalmi adót, szemben a leg-
több környékbeli település dönté-
sével.

Ezt követően a fórumra érkező 
lakosok és nyaralótulajdonosok 
tehették fel kérdéseiket. 

Számos témát érintettek a 
résztvevők. Jelentős volt a 
Fonyódligetet és Bélatelepet 
érintő kérdések, felvetések szá-
ma. Mind a nyaraló tulajdonosok, 
mind pedig az állandó lakosok 
képviseltették magukat az ülé-
sen, ahol a megjegyzések mellett 
többször elhangzott, hogy látják 
a város fejlődését, az előremuta-
tó törekvéseket. 

Olyan javaslatokat is tettek a 
résztvevők, amelyekre rögtön ked-
vező választ kaptak. Ilyen volt pél-
dául az Árpád parton az út asz-
faltozása, amelyre Hidvégi József 
elmondta, várhatóan jövőre a Ba-
laton körüli kerékpárút kialakítá-
sa során ez az út ennek a háló-
zatnak a részeként teljesen meg-
újul. 

A nyaralók kedvezmény igé-
nyét megfogalmazó javaslatá-
ra elhangzott, az Önkormányzat-
nál már tervezik, hogy jövő nyár-
tól valamilyen formában ők is jo-
gosultak legyenek Fonyód Kár-
tyát igényelni.

Fonyód polgármestere hang-

A Hivatal működési rendje
 

A Hivatal ügyfélfogadási 
rendje:

A Hivatal „A” épületében fo-
lyamatosan működő recep-

ció, ügyfélszolgálati pult
működik.

Az ügyfélfogadás nyári és 
téli időszakokra osztódik.

Nyári időszak ügyfélfogadási rendje (június 1-től szeptember 30-ig): 
 
 Hétfő:  08.00 - 12.00 óráig
 Szerda: 08.00 - 12.00 óráig és 13.00 - 16.00 óráig
 Péntek: 08.00 - 12.00 óráig

 Az Építésügyi Csoport ügyfélfogadása kizárólag telefonos időpont 
egyeztetést követően történik az alábbi időszakban: 

 
 Szerda: 08.00 - 12.00 óráig és 13.00 - 16.00 óráig
 Péntek: 08.00 - 12.00 óráig

súlyozta, ha bárki bármi olyat ta-
pasztal, amit jelezni szeretnének 
az önkormányzatnak, nem csak 
ezeken a fórumokon tehetik meg, 
hanem folyamatosan az info@
fonyod.hu címre küldött e-maillel 
és az ügyfélszolgálaton is. Ennek 
jelentősége az, ha hamarabb érte-
sül a város egy problémáról, ha-
marabb is tudják megoldani azt!

Az Üdülőhelyi Fórum összefoglalója
Fonyódligeten, a Bélatelepi Für-

dőegyesület mintájára hasonló 
szervezet alakulhat a városrész 
képviseletére, az együttműködést 
megkönnyítendő, a közös igények, 
célok megfogalmazása egysze-
rűbbé válhat, valamint lesznek ki-
jelölt illetékesek, akikkel az önkor-
mányzat tárgyalni tud.

	 	 							szerkesztőség
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Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi adók-
ról szóló 19/2014.(XII.18.) önkor-
mányzati rendelete alapján az adó 
beszedésére kötelezettnek az általa 
beszedett adóról nyilvántartást kell 
vezetni. A szálláshelyeken a nyil-
vántartás céljára vendégkönyv ve-
zetése kötelező.

A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a szálláshelyet igénybe vevő ne-
vét, lakcímét, születési helyét, idejét, 
útlevelének, vagy személyi igazolvá-
nyának számát, megérkezésének és 
távozásának pontos megjelölését, 
valamint a beszedett idegenforgalmi 
adó összegét.

Az idegenforgalmi adót az adó be-
szedésre kötelezettnek a beszedést 
követő hó 15. napjáig kell bevalla-
nia és egyidejűleg az adóhatósághoz 
megfi zetnie. A fi zetendő idegenfor-
galmi adót az adóbeszedésre kötele-
zettnek akkor is be kell fi zetnie, ha an-
nak beszedését elmulasztotta.

Tájékoztató az idegenforgalmi adókötelezettségről
Adókötelezettség terheli azt a sze-

mélyt, aki nem állandó lakosként Fo-
nyód Város Önkormányzat illetékes-
ségi területén legalább egy vendégéj-
szakát eltölt.

A fi zetendő adót a szálláshely el-
lenérték fejében történő átengedése 
esetén a szállásdíjjal együtt a szállás-
adó, a szálláshely vagy bármely más 
ingatlan ingyenesen történő átenge-
dése esetén a szálláshellyel, ingat-
lannal rendelkezni jogosult az ott-tar-
tózkodás utolsó napján (továbbiak-
ban együtt: adóbeszedésre kötele-
zett) szedi be. 

Az adó alapja a megkezdett ven-
dégéjszakák száma. 

Az adó mértéke személyenként és 
vendégéjszakánként 360 Ft.

A helyi adókról szóló törvény alap-
ján adómentes személyek körét rész-
letesen a www.fonyod.hu weboldalon 
olvashatják.

Az idegenforgalmi szezon során 
az önkormányzat megbízásából ide-

genforgalmi adóellenőrök ellenőrzik 
a fi zető vendéglátó szállásadóknál 
a vendégkönyvet, illetve a szállást 
igénybe vevő vendégkört. Az ellen-
őrök minden esetben igazolják ma-
gukat irataikkal.

Ebben az évben is kiemelt fi gyel-
met fogunk fordítani a bevallások és 
a befi zetések rendszeres ellenőrzésé-
re. Az önkormányzati adóhatóság-
nak nem célja a mulasztási-, illetve 
az adóbírság alkalmazása, ezért kér-
jük az idegenforgalmi adó körében is 
a jogszabályi előírásokat maradék-
talanul betartani. 

Az idegenforgalmi adóval kapcso-
latos bővebb tájékoztatás, valamint 
a bejelentkezési és bevallási nyom-
tatványok a város internetes honlap-
ján elérhetőek, illetőleg ügyfélfogadá-
si időben az önkormányzati adóható-
ság személyesen is mindenkinek se-
gítséget nyújt. 

  Dr. Széll Attila s.k. 
  jegyző
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Fonyód kártya elfogadóhelyek
Az elfogadóhelyek folyamatosan 

bővülő körében szereplő vállalkozá-
sok a képen látható matricával iga-
zolják, hogy az általuk biztosított és 
regisztrált kedvezményt az önkor-
mányzat szerződéses partnereként 
a Fonyód Kártyával rendelkező sze-
mélyek számára biztosítják, ezzel is 
növelve a kártya értékét.

Hidvégi József, Fonyód város pol-
gármestere az önkormányzat első 
szerződéses partnerének szemé-
lyesen adta át ezt a matricát. Min-
den fonyódi vállalkozást arra bizta-
tott, hogy csatlakozzon kezdemé-
nyezéshez. Ahol ilyen matricát lát-
nak, ott az elfogadóhely által meg-
határozott és regisztrált mértékben 
kedvezményt biztosítanak a Fonyód 
Kártyával rendelkező személyeknek. 

A partnerlistáról és a kedvezmé-
nyek részleteiről a www.fonyod.hu 
weboldal mellett az önkormányzat 
telefonos ügyfélszolgálatán, illetve 
az adott vállalkozásnál is informá-
lódhatnak.

Elfogadó partnerek:

1. Fonyódi Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Kft. 

A Hunyadi utcai parkolásból a Dísz 
tértől keletre eső oldalon 100%-os 
kedvezmény a parkolás megkezdé-
sétől számított első órára úgy, hogy 
a kártya mellé a szélvédő mögé ke-
rüljön kihelyezésre egy „parkoló” óra, 
mellyel a parkolás megkezdésének 
időpontja igazolható.

- Fizetős strand(ok) - belépő 100 
%

- Fizetős kilátók - belépő 100 %
- Kutyás fürdetőhely - belépő 100%
- Kripta - villa - belépő 100%
- Múzeum - belépő 100 %
 

2. Vincze Zsolt E.V. – Gyöngyha-
lász Étterem

Kikötői Üzletsor
- étel, ital fogyasztás - alapár 10 %
 

3. Hidvégi Bence – HB Nicotiána 
Bt. (Nemzeti Dohánybolt)

Dísz tér
- minden termékre 10.000 Ft felet-

ti vásárlás esetén - alapár 2 %
 

4. Makkos Péter – Makkos Ven-
déglő

Hunyadi u. 7.
- étel-, italfogyasztás - alapár 10%

5. Huber & Huber 2008 Kft.  (Cafe 
Móló Étterem)

Kikötői üzletsor
- étel, ital fogyasztás  – alapár 10 

%
 

6. Torma Zoltán  – Pastapronto Kft.  
(Fapipa Étterem - Vigadótér)

Kikötői üzletsor
- étel, ital fogyasztás  – alapár 10 

%
 

7. Fórián Gyula e.v. – Marco Caffe
Fonyód, Ady E. u. 33.
- a helyszínen fogyasztott étel, ital 

fogyasztás  – alapár 10 %
 

8. Péter Annamária  e.v. – Barba-
kán Kávézó  

Dísz tér
- 2.000 Ft vagy a feletti vásárlás 

esetén  – alapár 10 %
 

9. Óh Zsolt e.v.
Dísz tér
- 2.000 Ft vagy a feletti kulcsmá-

solás esetén  – alapár 10 %,
- gravírozás – alapár 10 %
- bélyegzőkészítés (komplett) – 

alapár 5 %
 

10. Jónás Zoltán – Jasper 2000 
Kft.

Kikötői üzletsor
- Blue Cafe Pizzeria & Cocktail Bar 

- alapár 10 %, (csak ételek árából - 
ital nem) 

11. Fonyód Média Nonprofit Kft.
Városi Kulturális Központ (Ady E. 

u. 17.)
- minden hirdetés árából magán-

személyeknek – alapár 10 %

12. Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
- „gimnázium főzőkonyha” (Hu-

nyadi u. 3.) - felnőttétkező vendége-
ink részére egész havi étkezés egy 
összegben való befizetése esetén 
(min. 20 adag) - alapár 5 %

- Villa Kávézó (Kripta villa) - étel, 
ital 2000 Ft feletti fogyasztása ese-
tén - alapár 10 %

            szerkesztőség
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A Városüzemeltetés munkálatai

Vegyük észre!
A Fonyódi Kulturális Központ 

színháztermében a színpad kö-
zönség felőli oldalát a Városüze-
meltetés munkatársai lefestet-
ték. Ezen kívül az épületben több 
helyen végeztek javítást, az ott 
tevékenykedő egyesületek, szer-
vezetek, illetve minden odaláto-
gató személyt arra kérünk, a há-
zirendnek megfelelően vigyázza-
nak rá!

Az utóbbi időszak rendkívüli 
mennyiségű munkát adott a vá-
ros számos pontján. Egyik leg-
fontosabb feladatunk a kiülte-
tett virágágyások folyamatos 
gyommentesítése, a nagy szá-
razságban estig tartó öntözé-
sük. Az újonnan telepített fák 
öntözésébe besegít a Fonyódi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. 

A közterületek fűnyírása mel-
lett kiemelten foglalkoztunk 
Bélatelep és Fonyódliget park-
jainak rendbetételével, a Kos-
suth erdő, a Múzeum és a Pa-
noráma Étterem környezeté-
nek megszépítésével. A stran-
dok már teljesen beüzemelve, 
felszerelve várják a fürdőző-
ket. Megtörtént a kerítésépítés 
a Kutyás fürdetőhelyen és a Vá-
rosi strandon, előbbire kihelyez-
tük a konténer WC-t. A Panorá-
ma strand beléptető rendszerét 
felállítottuk, beüzemeltük. Kihe-
lyeztük a strandtáblákat.

Beüzemeltük a Fürdő utcai 
parkolót is, a vasútfejlesztések 
szüneteltetésével vált szabaddá 
a terület. 

Folyamatosak a város működ-
tetési körébe tartozó intézmé-
nyeknél a karbantartási munká-
latok. Munkatársaink kifestették 
a Vigadó téri Tourinform irodát 
és a Kulturális Központban is ja-
vítási munkálatokat végeztek. 

A Piacon további felújításokat 
végeztünk. A védőkorlátok, hul-
ladékgyűjtők után újrafestették 
munkatársaink az árusító aszta-
lokat és a területfelosztásokat 
jelző felfestést is. 

Folytatódik az új közterüle-
ti táblák kihelyezése, és zajla-
nak a kátyúzási munkálatok is, 
a Harmatos, Napsugár, Szivár-
vány és a Hegyalja utcákban, 
valamint a József utca járdájá-
nak egy szakaszán. A Liget ut-
cában mészkőzúzalékkal tör-

tént meg a kátyúk feltöltése.
A városüzemeltetés munka-

társai kiemelt figyelmet fordíta-

nak a temető és környezetének 
rendbetételére. 

     Kristóf Györgyné

A Dél - Balatoni Vasútfejlesz-
tés keretében Fonyódon egyedül-
álló módon alakították ki a zaj-
védő falakat. Más települése-
ken nem ilyen koncepcióval épül-
tek a falak, de városunk belterü-
letén, az önkormányzat kérését 
teljesítve a kivitelezők az északi 
part sziluettjét jelenítették meg. 
(a képen Badacsonyt formálják a 
kövek) 



7

Fonyódi Hírmondó

Vízi élményparkkal
bővül a Panoráma strand

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség által támogatva pá-
lyázati úton fejlődhet tovább Fonyód közpon-
ti strandja.

A Balaton legnagyobb vízi élményparkja iga-
zi turistacsalogató attrakció lesz, amelynek 
mérete 48*17 méter. Ennek kapacitása egy-
szerre 50-70 fő.

Létesül egy „Midi show park” a kicsiknek (10 
év alatti korosztály), valamint kettő vízen úszó 
strandröplabda pálya is. 

A megközelítőleg 40 millió forintos beruhá-
zás megvalósítása, az élménypark telepítése 
néhány napot vesz igénybe júliusban, majd pe-
dig kezdődhet az önfeledt élményfürdőzés.

A „Fonyód a fejlődés útján – Fonyód, Sán-
dor telepi Panoráma strand fejlesztése” meg-
nevezésű projektnek köszönhetően nő a szol-
gáltatások köre a strandon, reményeink szerint 
a strandolók legnagyobb megelégedésére. 

	 	 	 	 							szerkesztőség

2017. június 21-től vált fizetőssé - jelképes, 
200 Ft összegű belépődíj ellenében használha-
tóvá - Fonyód kártyával rendelkező lakosoknak 
és 6 éven aluli személyeknek ingyenesen láto-

gathatóvá a Kutyás Fürdetőhely.

Fonyódi Kutyás Fürdetőhely

Nyitva tartás:
JÚNIUS 15. - AUGUSZTUS 31.

MINDEN NAP: 9:00 - 19:00

Belépődíjak:
200.- Ft/fő,
200.- Ft/eb

6 éves korig gyerekeknek és
Fonyód kártyával rendelkező

személyeknek ingyenes!

Tájékoztató:
1. Cím: 8640 Fonyód, 6705/11 hrsz, 6705/12 hrsz
2. A fürdetőhely mérete: 10 474 m2
3. A fürdetőhely legnagyobb terhelhetősége:  95 fő
4. Szociális létesítmények: 4 db mobil WC
5. Kötelező nyitvatartás:
    Június 15. - Augusztus 31. 09:00 - 19:00

Figyelem!
A kutyás fürdetőhelyen kívül kutyákkal

strandon tartózkodni, vagy a Balaton vízében 
fürdetni szigorúan tilos!

A közterület-felügyelők a kutyás fürdetőhely 
melletti területen és a többi strandon, valamint 
fürdőhelyeken ellenőrzik ezt és a szabályokat

be nem tartókat megbírságolják!

Belépődíjas a Fonyódi
Kutyás Fürdetőhely

Strandkönyvtár
Augusztus 19-ig naponta 9:00 – 19:00

Helyszín: Fonyód, Vigadó tér – Tourinform Iroda
Információ: 06-20/380-3778, konyvtaros@fonyod.hu
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ExperiDance Production –
BOLDOGSÁG 69:09

FONYÓD A BALATON KILÁTÓJA, AZ ÉLMÉNYEK VÁROSA

2017. július 20-án (csütörtökön) 20 óra 30 perctől
a BOLDOGSÁG 69:09 előadását láthatja a nagyérdemű, az 

ExperiDance Production újra Fonyódon!
A Retro Balaton hétvégére hangolódhatunk egy fantasztikus elő-

adással!

EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON A FŐSZEREPET MAGA A KOREOGRÁFUS,
ROMÁN SÁNDOR FOGJA TÁNCOLNI!

KEDVEZMÉNY: Az Experidance előadás belépőjegyeinek
felmutatásával 2017. július 20-án,

csütörtökön a	Fonyódi	Múzeum,	a	Kripta	villa	és	a	két	kilátó
látogatása	ingyenes	lesz!

Jegyek elővételben kaphatók a fonyódi Tourinform irodákban, 
online és az Interticket jegyirodáiban is van lehetőség

belépőt váltani az előadásra!

Fonyódi lakosok kedvezményes áron, 3990 Ft-ért vásárolhatják 
meg a belépőjegyet a fonyódi jegyirodákban.

Az alábbi településeken is lehet jegyet vásárolni 
a BOLDOGSÁG 69:09 előadásra,

július 20-ra, csütörtökre:

BADACSONY,
Turisztikai Egyesület, Park u. 14.

KESZTHELY,
Turisztikai Egyesület, Kossuth u. 30.

KAPOSVÁR,
Turisztika, Fő u. 8.

SIÓFOK,
Fürdő Egylet - Turisztikai Egyesület, Fő tér 11.

Román Sándor, maga a
koreográfus táncolja a

főszerepet

Az 1-es posta az alábbi
időpontokban várja kedves

ügyfeleit.
 

NYITVA TARTÁS:
Július 1-től szombatonként

9-12 óráig.
Hétfő: 8 - 17 óráig.

Kedd - Péntek: 8 - 16 óráig.
A	nyári	nyitvatartás	augusztus	31-ig	érvényes.

A Fonyód 1-es posta nyári
nyitva tartása
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Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

07.17. Hétfő Daragaluska-leves
„A” Bazsalikomos-paradicsomos apró-hús rizzsel

„B” Lasagne

07.18. Kedd Lebbencsleves
„A” Sertéspörkölt kapros tökfőzelékkel

„B” Chilis bab párolt rizzsel

07. 19. Szerda Zöldborsókrémleves
„A” Zöldséges csirkemell rizottó

„B” Sült csirkecomb petrezselymes burgonyával

07. 20. Csütörtök Gyümölcsleves
„A” Rántott hal rizzsel és citromszósszal

„B” Sült oldalas hagymás törtburgonyával és ká-
posztasalátával

07. 21. Péntek Jókai bableves
„A” Sajtos-tejfölös spagetti

„B” Mákos nudli

07.22. Szombat Karalábéleves
Töltött paprika főtt burgonyával

07.23. Vasárnap Csontleves
Cigánypecsenye petrezselymes burgonyával

07.24. Hétfő Kertészleves
„A” Majoránnás tokány kifőtt tésztával

„B” Virslis lecsó párolt rizzsel

07.25. Kedd Kelbimbóleves
„A” Rakott burgonya
„B” Bolognai spagetti

07.26. Szerda Húsleves
„A” Gyümölcsmártás főtt hússal és pirított darával
„B” Főtt hús fokhagymamártással, főtt burgonya

07.27. Csütörtök Burgonyaleves
„A” Rántott csirkemáj párolt rizzsel
„B” Bakonyi tokány kifőtt tésztával

07. 28. Péntek Legényfogóleves
„A” Káposztás tészta, gyümölcs

„B” Diós tészta, gyümölcs

07. 29. Szombat Zöldséges csontleves.
Pincepörkölt uborkasalátával

07. 30. Vasárnap Fokhagymakrémleves.
Olaszos csirkecomb zöldséges rizzsel

07. 31. Hétfő Kertészleves
„A” Székelykáposzta

„B” Csirkepaprikás galuskával

08.01. Kedd Karalábéleves
„A” Sertéspörkölt zöldborsófőzelékkel
„B” Tarhonyás hús csemege uborkával

08.02. Szerda Brokkoli krémleves
„A” Svájci szelet petrezselymes burgonyával

„B” Hawaii szelet mazsolás rizzsel

08.03. Csütörtök Reszelt-tészta leves
„A” Töltött paprika főtt burgonyával

„B” Sült oldalas hagymás törtburgonyával

08.04. Péntek Gulyásleves
„A” Barackos gombóc

„B” Tejfölös lángos

08.05. Szombat Zöldborsóleves
Bolognai spagetti

08.06. Vasárnap Meggyleves
Rántott szelet burgonyapürével, káp.salátával.

08.07.Hétfő Fokhagyma krémleves
„A” Lecsós tokány párolt rizzsel

„B” Spenótos tortellini

08.08. Kedd Zöldbableves
„A” Vagdalt szelet hagymás burgonyasalátával

„B” Sertéspaprikás kifőtt tésztával

08.09. Szerda Francia hagymaleves
„A” Csirkemell parajmártással, főtt burgonyával

„B” Gombás szelet párolt rizzsel

08.10. Csütörtök Zöldbableves
„A” Rakott karfi ol

„B” Chilis bab párolt rizzsel

08.11. Péntek Sertés raguleves
„A” Burgonyás tészta uborka salátával

„B” Spagetti carbonara

08.12. Szombat Csontleves
Gombás tokány tarhonyával

08.13. Vasárnap Almaleves
Párizsi szelet rizi-bizivel

08.14. Hétfő Burgonyaleves
„A” Hentes tokány bulgurral

„B” Rizses hús uborka salátával

08.15. Kedd Daragaluska leves
„A” Kelkáposzta főzelék pulyka apróhússal

„B” Kolbászos lecsó párolt rizzsel

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft
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Bővült a Fonyódi Vitorláskikötő Közösségi
Műhely a
Kulturális
Központban

Június 27-én a Fonyódi Kultu-
rális Intézmények adott otthont a 
Művelődési Intézet Somogy Me-
gyei Irodája Közösségi Műhely 
programjának. A résztvevő kulturá-
lis közösségi munkások a települé-
sükön, szervezetüknél jól haszno-
sítható ötletekkel, szakmai munká-
jukat segítő információkkal gazda-
godva folytatják tovább értékes te-
vékenységüket a közösségek erősí-
tésének és a települési értékek fel-
tárásának érdekében.

Június 14-én megtörtént a 
BAHART fonyódi vitorláskikötőjé-
nek műszaki átadása. A BAHART 
az alábbi közleményt adta ki az át-
adással kapcsolatban: „Az elmúlt 
2 évben, 2 ütemben megvalósított 
fejlesztés eredményeként 22 db új 
kikötőhely jött létre a BAHART fo-
nyódi vitorláskikötőjében, így 128 
férőhelyesre bővült a kikötőlánc 
tagja. A II. ütem során megújultak 
és bővültek a vizes blokkok, ki-
szolgáló infrastruktúra. Megújult 
a sziget melletti stég, valamint két 
partra merőleges stég került elhe-
lyezésre. A kikötőt újracölöpöz-
ték, megújultak a járófelületek, 

felújították a stégek közmű rend-
szereit. A szigeten a partfal mel-
letti út új térkő burkolatot kapott 
és a vízelvezetése is megoldódott. 
A II. ütem költségvetése 90 millió 
Forint, a 2 ütem együtt, több mint 
150 millió Forintos fejlesztést je-
lentett Fonyódon.”

Hidvégi József, polgármester el-
mondta: „Pillanatok alatt elkeltek 
a helyek, már csak egy-két szabad 
hely van a kikötőben. Ez is azt jelzi, 
hogy a fonyódi kikötőt nagyon sze-
retik a vitorlások, a vendég –és ál-
landó helyek bővülésével tovább nő 
a népszerűsége ennek a kikötőnek.”

	 	 				Szerkesztőség

Delegációnk néhány napot 
Leipheimben, német testvérváros-
unkban töltött. Városunkat képvisel-
ték a néptáncosaink is, akik fellép-
tek a Kinder Fest keretében, közel 
10.000 ember előtt.

Leipheimben jártunk
A leipheimi polgármester egy in-

gyenes standot biztosított szá-
munkra, ahol 530 euro támogatást 
gyűjtöttünk az óvodánk számára.

  Hidvégi József
  polgármester
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Mit tehetsz a bőr öregedésével és a 
hiperpigmentációval szemben?

Kék Hullám Zászló Strandminősítés 2017.

A Balatoni Szövetség 2017-ben 
meghirdetett Kék Hullám Zászló 
strandminősítésére idén 33 strand 
nevezett. Fonyód a Bélatelepi és a 
Panoráma strandot nevezte. 

Idén kiugróan javult a balatoni 
strandok szolgáltatásainak szín-
vonala – mondta Balassa Balázs, 
a Balatoni Szövetség (BSZ) elnö-
ke Siófokon, a Kék Hullám Zász-
ló minősítést átadó ünnepségen, 
a zászlót 33 balatoni strand kap-
ta meg.

A helyi önkormányzatokat tö-
mörítő BSZ által 13 éve elindított 
strandminősítő rendszer idén to-

Íme újdonságunk, a SHINING 
STAR Transzdermális Niacinamid 
kezelés, amely egyszerre több fron-
ton veszi fel a harcot a bőrproblé-
mákkal.

Ajánljuk 30 év feletti nők és fér-
fiak részére egyaránt, ha szeret-
nék időben és tudatosan felvenni a 
küzdelmet a bőr öregedésével és a 
hiperpigmentációval szemben.

A niacinamid, más néven B3 vi-
tamin a bőrre is jelentős pozitív ha-
tással van. Rendszeres alkalmazá-
sával káprázatos eredményeket ér-
hetünk el a bőrápolásban.

Intenzív bőrmegújító és anti-
aging hatása mellett csökken-

vább finomodott, a szolgáltatások 
színvonalát a korábbi három helyett 
már öt fokozattal, öt csillaggal je-
lölték. A június második felében el-
végzett minősítésbe bevontak több 
balatoni civil társszervezetet, va-
lamint a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóságot is.

Balassa Balázs elmondta, a Ba-
laton körül mintegy 90 hivatalos 
strand található, amelyek mind-
egyike megkapta a minősítő rend-
szer felhívását. A minősítés egyér-
telműen a strandoló vendégek igé-
nyeiből indult ki, így fontos szerep 
jutott egyebek közt a tisztaságnak, 

a rendezettségnek, a vizesblokkok 
állapotának és felszereltségének. 
Pontozták a családbarát szolgálta-
tások és a játszóterek színvonalát, a 
sportolási lehetőségeket, a fák vagy 
az árnyékolók meglétét, és a vízmi-
nőséget is. Ez utóbbi során arra a 
megállapításra jutottak, hogy tavaly 
óta kismértékben nőtt a strandok hí-
nárosodása. Iszaposodást csak a 
keszthelyi öbölben tapasztaltak.

A BSZ elnöke kiemelte, hogy a 
nagyléptékű fejlődés a kormány-
zati fejlesztési forrásoknak is kö-
szönhető amellett, hogy a strand-
üzemeltetők szemmel láthatóan 
évről-évre többet tesznek a ven-
dégek színvonalasabb kiszolgálá-
sáért. “Egyértelműen érzékelhető 
a kormány közel 2 milliárd forintos 
strandfejlesztő csomagjának hatá-
sa” – mondta.

A Panoráma strand négycsilla-
gos, a Bélatelepi egycsillagos minő-
sítést, ezzel járó oklevelet és zász-
lót kapott, melyet Hidvégi József 
polgármester és Kristóf Györgyné, 
a Városüzemeltetés igazgatója ve-
hetett át. 

   Forrás: MTI

ti az irritációt a pirosodást, vala-
mint a hiperpigmentációt. Növe-
li a bőr természetes immunitását, 
szabályozza a faggyútermelést. Az 
eredmény magáért beszél: a bőr 
üdébb, feszesebb és hidratáltabb 
lesz. A kezelés során a hatóanya-
got a Meso Laser készülék egye-
dülálló transzdermális technológi-
ájával, fókuszált mezoterápiával 
juttatjuk be a bőrbe, megkoronáz-

va egy erőteljes anti-aging hatású 
lézeres biostimulációval, ami be-
indítja a kollagén szintézist az ir-
haréteg aljáig. A SHINING STAR 
Transzdermális Niacinamid kezelés 
időtartama: 90 perc, ára: 25.000 Ft

Gyere el Szépségszalonunkba és 
próbáld ki Te is ezt a fantasztikus 

kezelést!

Információ, bejelentkezés:
06 30/267-9371

Dermisz Professzionális Kozmeti-
ka és Fényesztétikai Kezelőszalon, 

Fonyód, Ady Endre u. 7.
www.exkluziv-kozmetika.hu
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Július 18-től augusztus 15-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Július 18. Kedd

18 óra

Július 19. Szerda
18 óra

Július 20. Csütörtök
20.30 óra

Július 21. Péntek 
17 óra

Augusztus 11-13.
Péntektől Vasárnapig

Július 28. Péntek
18 óra

Július 29. Szombat
19.30 óra

Augusztus 4-6.
Péntektől Vasárnapig

Augusztus 4. Péntek 
18 óra

Augusztus 12.
Szombat 17 óra

Augusztus 15. Kedd
18 óra

Augusztus 15. Kedd
11 óra

Július 28-30.
Péntektől Vasárnapig

Július 21-22.
Péntektől - Szombatig

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

A Tihanyi Vándorszínpad bemutatja: Igazmondó
juhász című gyermekelőadását. Jegyár: 500 Ft

ExperiDance Production – BOLDOGSÁG 69:09; 
Jegyár: 4.990 Ft

Tiszteletadás Szinyei Mersének című kiállítás
megnyitó

Rock Balaton

Balogh Jenő festőművész kiállítás megnyitója

Mindenütt jó, de legjobb otthon zenés
mesejáték - Tihanyi Vándorszínpad

Fonyódi Búcsú

Peti-Peterdi Réka (fotóművész)
kiállítás megnyitója

Musica Sancta – komolyzenei koncert

VIII. Balatoni Sörfesztivál – Világos?

Fellegi Ádám zongoraművész koncertje

Hal és Petyek Napok

Retro hétvége

Baranyai László (Liszt Ferenc-díjas zongoraművész) 
és Baranyai Piroska (gordonkaművész) koncertje

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Piac; Római
Katolikus Plébániatemplom; Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér
Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Több helyszínen

Piac

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Római Katolikus
Plébániatemplom

Római Katolikus
Plébániatemplom

Vigadó tér

Vigadó tér

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok
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Kulturális Központ

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Római Katolikus
Plébániatemplom

Római Katolikus
Plébániatemplom

Vigadó tér

Vigadó tér

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Katolikus miserend

kedd
18:30 óra Plébániatemplom

péntek
18:30 óra Plébániatemplom 

szombat
18:30 óra Plébániatemplom

vasárnap
8:00 óra Szent István Kápolna
9:15 óra Ligeti Kápolna
11:00 óra Plébániatemplom
11:45 óra Szent Anna Kápolna
18:30 óra Plébániatemplom

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

július 16. vasárnap 9:30 istentisztelet   
augusztus 06. vasárnap 9:30 úrvacsorás is-
tentisztelet
augusztus 20. vasárnap 9:30 istentisztelet a 
protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóráink
szeptemberig szünetelnek.      

Az Ökumenikus Kulturális Estek
szeptemberben folytatódnak.

Református Istentiszteletek
rendje

Istentiszteleteinket 11.00 -tól tartjuk. 
Minden hónap első vasárnapja

családi istentisztelet
Minden hónap utolsó vasárnapja

úrvacsoraosztás
Csütörtökönként 17.00 órától

bibliaóra (Foki), 18.00 órától Gyülekezeti KÓ-
RUS próba

Augusztus 7-13. között Ökumenikus
Hittantábor a Múzeumban.

Jelentkezés és részletek:
horvathypetra@gmail.com

A bibliaórák nyáron szünetelnek!

A hétvégi fesztiválokról részletes program és
információk: fonyodinyar.com, valamint a fonyódi 

tourinform irodákban és szórólapokon!
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AJÁNLATAINK CSAK AUGUSZTUS 4-ÉN:
A 2. Sensity fényresötétedő lencse ajándék

VAGY fényresötétedő réteg 50% kedvezménnyel!*
Ingyenes szemvizsgálattal!

*Az akció során a raktári Sensity lencsék esetében a 2. lencse az üzlet ajándéka,  a 
gyártott lencsék esetében a fényresötétedő opció 50% kedvezménnyel rendelhető!

8638, Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 19. (A Lelle áruházzal szemben)  |  +85 354 027
www.fenyvessyoptika.hu

Bővebb információ: 
P&P Tours Utazási Iroda   (MKEH. eng.sz: U-000916)

8640 Fonyód, Szent István u. 5     
Tel: 85/362 125   v. 20/218-4121

 www.pptours.hu      e-mail: info@pptours.hu

Nyaralását tervezi?
Legyen úti célja a világ bármely tája, 

utazási ajánlataink közt biztos megtalálja!
…………………………………….

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS FONYÓDI INDULÁSSAL
Prágai séták és Česky Krumlov

2017. október 28-30.  (3 nap/2 éj)      39.900 Ft/fő
Utazás autóbusszal, szállás 3*-os szállodában 2 ágyas fürdőszobás 
szobákban reggelivel. Prágai városnézés idegenvezetéssel, ebéddel 

egybekötött hajózás a Moldván (fakultatív), ismerkedés 
Česky Krumlov történelmi városközpontjával

P&P_julius.indd   1 2017. 07. 04.   17:32:54
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A Szociális Központ hírei
A Szociális Központ nagy 

örömmel számolhat be arról, 
hogy a család- és gyermekjólé-
ti egységének szakmai létszáma 
az utóbbi időben több fővel is bő-
vült. Szakmai egységvezető és 
egy új esetmenedzser is felvétel-
re került a Központhoz, valamint 
immár pszichológiai ta-
nácsadás is elérhetővé 
vált ügyfeleink számá-
ra. Reméljük, hogy a jö-
vőben további létszám-
bővítésre is sor kerül 
majd. 

Ezúton szeretnénk 
felhívni a kedves Olva-
sók figyelmét, hogy a 
Szociális Központ nyá-
ron is várja adományai-
kat, melyekkel a fonyó-
di járás területén élő 

A júniusi gyűlésünkkel befejez-
tük a 2016-2017 LIONS évet. El-
nök asszony beszámolt az év so-
rán végzett munkákról. A kiosz-
tott támogatásokról, ami megkö-
zelítőleg 1.100.000.-Ft volt. Sokat 
kellett dolgozni azért, hogy össze-
gyűjthessük. Bált szerveztünk, ru-
habörzéket tartottunk, házaltunk 
támogatásokért stb. Elsősorban 
a gyerekeknek segítettünk termé-
szetbeni adományokkal. Támogat-
tuk a diák sportolókat, látássérül-
teket, öregeket, rendezvényeket.

Legutóbb a városi gyermekna-
pon vettünk részt egy „ Érzékelő” 

rászoruló családokat támogat-
juk. Jelenleg legfőképpen mo-
sógépre, tűzhelyre és hűtőszek-
rényre lenne szükség, így tiszte-
lettel kérjük Önöket, hogy a már 
nem használt, de jó állapotban 
lévő háztartási gépeiket lehető-
ség szerint ajánlják fel a Szociá-

lis Központnak, ahol a nélkülöző 
családok felé tudjuk azokat köz-
vetíteni.

Időseink mindennapjaiból 
most leginkább a közelgő buga-
szegi kirándulást emelhetjük ki, 
melyet mindannyian nagyon vár-
nak. Az egész napos kiruccanást 

közös főzéssel tesszük 
még tartalmasabbá, hi-
szen programjainkból 
sosem maradhat ki egy-
egy jóízű lakmározás. 
Időseink azonban más-
kor sem maradnak el-
foglaltság nélkül, így je-
lenleg fő kreatív időtöl-
tésüket a színes gyur-
maékszerek készítése 
jelenti, melyben mind-
annyian nagy örömüket 
lelik. 

LIONS hírek
programmal. Bekötött szemmel 
kellet illatokat felismerni. Nagyon 
élvezték a gyerekek, meg mi is. 
Csoki jutalmat kaptak a kis ügye-
sek.

A tagságot Hermann Gábor lát-
ta vendégül az évzáró gyűlésen. 
Köszönjük a szíveslátást!

Klubunk szokás szerint nyári 
szünetet tart. Legközelebb szep-
temberben találkozunk. Minden-
kinek jó pihenést, a dolgozóknak 
eredményes munkát kívántunk.

A kép a gyermeknapon készült.

  Fábián Lászlóné
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„Hát én még ilyenről nem hallot-
tam, pedig régóta református va-
gyok.” Tamás

„Nagyon jó választás volt a hely-
szín, magával ragadó a vendég lel-
kipásztor, és nagyon finomak az 
ételek! És persze együtt voltunk!” 
Angéla

„Úgy éreztem, mintha nem az 
istentisztelet költözött volna a 
stradra, hanem a strand változott 
volna istentiszteletté.” Dávid

„Életem legjobb istentisztelete 
volt: volt PIZZA” Robi

A Bélatelepi strandon pünkösd 
hétfőn szokatlan társaság hívta fel 
magára a figyelmet: a Református

Gyülekezet apraja-nagyja kivo-
nult, hogy a szabad ég alatt hall-

-	 Szeretném	 így	 összevontan	
mindegyikőjüknek	 megköszönni,	
hogy	egyrészt	időt	szakítottak	erre	
a	 találkozóra,	 másrészt	 mindazt,	
amit	hallottunk	Önöktől.

Köszönöm,	hogy	 ilyen	alaposan	
felkészültek,	 és	 érthető,	 részletes	
tájékoztatást	 adtak	 munkájukról,	
céljaikról	a	vendégeknek.

Köszönöm	Kanizsay	úrnak	a	ba-
rátságos	 fogadtatást,	 szíves	 lá-

Gyülekezeti Lakoma

Tisztelt vendéglátóink!

gassa Isten Igé-
jét, majd utá-
na grillezgetve, 
b e s z é l g e t v e , 
strandolva, sok 
hazai finom-
sággal ünnepel-
je a Szentlélek 
kitöltetését.

Az első al-
kalom után lát-
va, hogy mind-
ez igen jó, jö-
vőre ugyan-
ide, ugyanekkor várjuk a fonyó-
di, fenyvesi, máriafürdői, kereszt-
úri, berényi gyülekezeti tagokat, 
és azokat, akik érdeklődnek Isten 
munkája után és kíváncsiak a re-

formátus közösségre. Mindenki 
írja be a naptárjába! 2018.

Pünkösdhétfő, 11 óra, Bélatelep, 
Gyülekezeti Lakoma (És aznap 
nem kell főzni!)

tást.	Szeretném	kiemelni	azt	a	kü-
lönleges és finom ebédet, amivel 
megleptek	 minket.	 Kérem,	 hogy	
tolmácsolja	 utólagos	 köszönetün-
ket	a	szakács	úrnak	és	 természe-
tesen	kedves	feleségének	is.

Csodálatos élmény volt a kilá-
tóról körbetekinteni a Balatonra 
és	a	somogyi	táj	szépséges	végte-
lenségére,	 maradandó	 emlék	 lesz	
nemcsak nekem, hanem vendége-

inknek	 is.	 Köszönöm,	 hogy	 felvitt	
minket	 oda.	 Hazafelé	 a	 kocsiban,	
majd	 az	 esti	 vacsoránál	 is	 termé-
szetesen	 téma	 volt	 mindaz,	 ami-
ről	 hallottunk	 Önöktől,	 és	 az	 volt	
az	 érzésem,	 hogy	 mély	 és	 kedve-
ző	benyomást	tettek	úgy	Ildikó	asz-
szonyra,	mint	kedves	fiára,	Erikre.	
És	 ez	 fontos	 a	 jövőt	 illetően.	 Én	
a	 magam	 egyszerű	 lehetőségei-
vel	 igyekszem	 elősegíteni	 céljaik	
megvalósulását.

Mindnyájukat	 szeretettel	 üd-
vözli:

      Brokés Ferenc

A fenti levelet az amerikai szék-
helyű Csertán Márton Alapítvány 
hazai kapcsolattartója írta a refor-
mátus gyülekezetnek. Az Alapít-
vány elindítója a fonyódi illetőségű 
néhai Matolcsy Sándor. Az elmúlt 
évben és az idén is jelentős anyagi 
támogatásban részesítették a gyü-
lekezetet, melyet a hitoktatásra 
és a lelkészi státusz fenntartásá-
ra fordítottunk. Erről tájékozódtak 
látogatóink, és reméljük a kapcso-
lat gyümölcsöző marad. Soli Deo 
Gloria (Egyedül Istené a dicsőség)
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A Somogyvári Szent László 
Nemzeti Emlékhely modern láto-
gatóközpontjában  egy finom sü-
teménykóstoló után megnéztük  a  
Szent László által 1091-ben ala-
pított apátság történetét bemu-
tató kiállítást. Fák között kanyar-
gó falépcsőn jutottunk fel a Szent 
Egyed Bencés Apátság és monos-
tor romjaihoz, amely a kor egyik 
legnagyobb létesítménye volt.  A 
kilátóból  elénk táruló táj látványa 
lenyűgöző volt. 

A Széchényi kriptánál Hódy Edit  
igazgatóhelyettes fogadta az 50 
fős társaságot, és lebilincselő  elő-
adást tartott a kriptáról, a kas-

Eredeti foglalkozása francia-
tanár, a szavak, a klarinét sze-
relmese.

Ritkán vagyok úgy, egy rend-
hagyó zenés irodalmi est után, 
hogy nem találom a megfelelő 
jelzőmet. Most ez történt. Na-
pok múltán jöttem rá, hogy a 
színész nem is annyira az elő-

Ahol elfogy a szó, ott jön a zene: Dunai Tamás

Nyári kirándulás
télyról. A  Széchenyi kastélyban, 
amelyben  1946 óta sérült gyerme-
keket oktatnak,  megcsodáltuk a 
díszesen faragott, fa borítású lép-
csőházat, majd az iskolatörténe-
ti kiállítást  néztük meg. A korsze-
rű ebédlőben költöttük el  finom és 
bőséges ebédünket.  

 Somogyvámoson 1996-ban 
épült fel Magyarország első 
védikus temploma, majd  a falu 
is, ahol a Kris-
na-hívők élik 
mindennapja-
ikat.  Bennün-
ket is ámulat-
ba ejtett  a pá-
ratlan szépsé-
gű  szentély, a 
sok színpom-
pás festmény,  
d o m b o r m ű . 
Indiai étele-
ket kóstoltunk, 

majd vezetőnk megmutatta a Te-
hénvédelmi Központot, a kertésze-
tet és az egyéb nevezetességeket.

Végül az 1842-ben felszentelt  
gyönyörű somogyvári templomba 
tértünk be,  amelynek orgonája or-
szágosan is egyedülálló értékű.

Nagyon szép és tartalmas napot 
töltöttünk el együtt!   

                    
  Németh Julianna

adásával, mind inkább a lényé-
vel, a személyességével, szívé-
lyességével tartotta hosszan a 
figyelmemet. Fáradtság nélkül 
szavakat fúva tette embersége-
sebbé, oldottabbá a napot. Az 
élményem ami vele kapcsolat-
ban született: a besorolhatat-
lanság, a sajátosság. 

Radnótihoz, Szép Ernőhöz, Ba-
bitshoz nyúlt, Márait idézett, előt-
te, utána szaxofonozott, klarinéton 
játszott. Önálló műsora után köny-
nyedén beszélgetett, szövegtanu-
lásról, családról, az életről, aminek 
szerinte a végén marad tán egy 
szó, egy fotó, egy apró tárgy.

 Kedvenc hobbijáról a vitorlázás-
ról is szó esett, a Galériába boglári 
kikötőbeli barátai is elkísérték.

Az est házigazdájához, Szöszi-
hez személyes kötődés is fűzi a 
rendkívül sokoldalú színészt. Moh-
ácson egy gimnáziumba jártak, 
egy-két gondolat erejéig előkerült 
a nosztalgiázás is...

Dunai Tamást remek színész-
ként ismerjük, lehetett volna böl-
csész vagy akár zenész is, kicsit 
az is mindegyik. Jó értelemben 
vett eszköztelen produkciójával 
élővé tette a róla korábban kialakí-
tott képünket.

   Mellory
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Geonapot tartottak 2. alkalommal az iskolá-
soknak – Fonyód is a Bakony–Balaton UNESCO 
Geopark része 

Geonapot szervezett újra – 2015 
ősze után, idén május 30-án – Fo-
nyódon a Bakony–Balaton UNESCO 
Geopark irányító szervezete, a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság. A Palonai Magyar Bálint Ál-
talános Iskola mintegy 70 tanulója, 
a 4. és 5. osztályosok vettek részt, 
akik pedagógus kísérőikkel a Múze-
um, a Szaplonczay-sétány és a Vár-
hegyi Széplátó érintésével ismer-
kedtek a fonyódi térség geológiai 
kincseivel, kultúr- és földtörténeté-
vel. A Fonyódi Múzeum és a Fonyó-
di Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Nonprofit Közhasznú Kft. tá-
mogatásával megszervezett ese-
ményen a geopark munkatársai in-
teraktív, játékos földtani feladatok-
kal és látványos szemléltetőanya-
gokkal mutatták be a négy csapat-
nak a környék földtani nevezetes-
ségeit és fontos kultúrtörténeti vo-
natkozásait, amihez kiváló hátteret 
nyújtott a Múzeum színvonalas ki-
állítása, illetve a páratlan panorá-
ma a Széplátóból. A program végén 
geototót töltöttek ki a csapatok, 
melyben az aznap elhangzott új is-

mereteikről kellett számot adniuk, 
nyereményként a helyes megfejtők 
között pedig egy értékes ajándék-
csomagot sorsoltak ki.

A geopark feladata az élettelen 
természeti értékek védelme, be-
mutatása és a helyi földtani örök-
ség jelentőségének tudatosítása 
a helyi közösségek, például isko-
lák bevonásával. A geopark 3244 
km2-es területe felöleli Fonyód és 
Balatonboglár térségét is, ezért a 
geopark hosszú távú célja a továb-
bi együttműködés a helyi oktatá-
si, természetvédelmi és turisztikai 
szereplőkkel. Bízunk benne, hogy a 
Fonyódi térségben nem ez volt az 
utolsó látogatásunk, szeretnénk itt 
is minél többször megjelenni és be-
mutatni az itt élőknek, hogy milyen 
különleges környezetben, „földtani 
csodaországban” élnek. 

Az első állomáson, a Múzeum-
ban Fonyód történelméről és az itt 
játszódó, „A koppányi aga testa-
mentuma” című Fekete István re-
gényről hallhattak érdekességet 
a csapatok, melyekhez a Fonyódi 
Múzeum nyújtott színvonalas hát-

téranyagot. A következő állomá-
son a Szaplonczay-sétányt végig 
járva megismerkedhettek a fonyódi 
magaspart történetével és a benne 
található számtalan csiga- és kagy-
lófajjal is, a Pannon-tó örökségé-
vel.  A harmadik állomáson a Vár-
hegyet is felépítő folyamatokról, a 
vulkanizmusról mélyítették el tudá-
sukat a gyerekek, ezen kívül a Ba-
kony–Balaton UNESCO Geoparkról, 
illetve az élő- és élettelen természe-
ti értékekről is hallottak érdekessé-
geket. Utolsó állomásként a Széplá-
tóban a Balaton kialakulásáról, víz-
szint változásairól és nevének ere-
detéről tanulhattak újdonságokat 
az osztályok. Mindegyik állomáson 
interaktív játékos földtani felada-
tok várták az iskolásokat, amik ál-
tal még könnyebben jegyezhették 
meg az új tudásanyagot. A peda-
gógusok és a diákok visszajelzései 
alapján nagyon hasznosnak és ér-
dekesnek találták ezt a „kültéri föld-
rajz órát”, mellyel egy élménydús ki-
egészítést kaptak az általuk tanult 
természetismeret- és földrajz tan-
anyagok mellé. 
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A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája az alábbi ingyenes szakmai 
képzéseket hirdeti meg 2017 szeptemberétől:

I. Esti tagozatos másodszakmás képzéseink:
 • villanyszerelő
 • eladó
 • kőműves
 • festő, mázoló, tapétázó
 • pénzügyi – számviteli ügyintéző
 (érettségihez kötött!)

A képzés időtartama érettségi vagy szakmai bizo-
nyítvánnyal rendelkezők számára 2 év, általános 

iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára 3 év. 
A résztvevők számára diákigazolványt biztosítunk! 

Felső korhatár nincs!

II. Nappali tagozatos, érettségi utáni 2 éves kép-
zésünk:
 • irodai titkár (felső korhatár: 25 év)

III. Nappali tagozatos, általános iskola utáni 3 
éves szakmai képzéseink:
 • festő, mázoló, tapétázó
 • villanyszerelő
 • kőműves
 • épület- és szerkezetlakatos

IV. Érettségire felkészítő szakközépiskola (2 év, 
nappali tagozat)
Bemeneti feltétel: iskolai rendszerű képzésben 
szerzett, államilag elismert szakképesítést igazo-
ló bizonyítvány
Felső korhatár: 25 év

További információ:

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

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

e-mail: iskola@liveedu.bacsak.hu
www.bacsak.hu

facebook.com/bacsak.fonyod

Hírét visszük...:
Így alkot Esztergályos
Cili Szerezz szakmát

Fonyódon! A művésznő szenvedélye a festés, a kerámiák 
készítése. Mindig van nála egy úti alkotó bőrönd 
amit ha előkap máris kifejezhet valamit önmagá-
ból. Az erős színek szerelmese, festményei, szob-
rai zömmel groteszkek, bizarrak. Idős, fáradt ala-
kok portréja. 

A művésznő amint a vele készült riportban el-
mondta, nem skatulyázza be magát, sosem tervez 
előre semmit, előfordul, hogy átfesti képei hátte-
rét vagy új arcot hív életre a már meglévőn.

A temperamentumos, mindig energikus  szí-
nésznő művei első látásra meglepőek, másod-
szorra is azok. Ha azonosulni nem is tudunk köny-
nyen velük, de elfogadjuk. Egy színfolt Ő is a kul-
túra forgatagában.

               Mellory

www.fonyod.hu
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Szombaton, június 17-én, na-
gyon szép esemény történt a 
magyarországi LIONS mozgalom 
életében. A mozgalom 100 éves 
évfordulója tiszteletére Balogh 
Sándor, a soproni klub alelnöke,

100 km-t futott a Balaton kö-
rül, Révfülöp, és Balatonföldvár 
között. 

A fonyódi klub tagjai üdvözlik 
Balogh Sándort, és az Őt kísérő 
ifjú LEO tagot.

07.19. Szerda  JazzSzerda      Jazzimpair

07.20. Csütörtök     Retro Diszkó         DJ Csiák László

07.26. Szerda     JazzSzerda         Junk Big Band

07.27. Csütörtök     Retro Diszkó      DJ Fikidi

08.02. Szerda     Jazz Zenekar     Éger-Dobai duó 

08.03. Csütörtök     Retro Diszkó         DJ Forkmann

08.09. Szerda     JazzSzerda         Kalmár Panni és

      Tóth Mátyás 

08.10. Csütörtök     Retro Diszkó          DJ Forkmann és

      DJ Dominique

      Fergeteg party 

08.11. Péntek     Bulizenekar        Rió Zenekar

08.12. Szombat    Retro Diszkó       DJ Szabó Gábor

08.13. Vasárnap     Jazz, swing          Éger -Dobai duó

Programok kezdete: 20.00 óra

Zenés estek a Vigadó téren
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A Panoráma étteremben került 
megrendezésre a Polgári piknik. 
A kulturális és családi szabadidős 
programon lehetőség volt szak-
emberekkel az ország fejlődésé-
ről, Fonyód és a térség kulturális 
értékeiről szakmai és személyes 
beszélgetéseket folytatni. Énekes 
előadás, versmondás, felolvasás, 
történelem és a mai kor érékeinek 
feltárása és annak megőrzése volt 
a központi kérdés.

Zetényi Csukás Ferenc, a Szent 
György Lovagrend tagjának előadá-
sával vette kezdetét a programso-
rozat. Előadásának témája Vitéz 
nagybányai Horthy István munkás-
ságának és tragikus repülőhalálá-
nak bemutatása volt. Őt Móring Jó-
zsef Attila, országgyűlési képvise-
lő, Huth Gergely és Bayer Zsolt új-
ságírók kerekasztal beszélgetése 
követte, amelyben – a legtöbbeket 
érdeklő - fontos kérdéseket érint-
ve taglalták a jelenlegi és várható 
prognosztikákat. Az ősztől várható 
időszakra a következőket tanácsol-
ta: „Bármit hallanak majd szeptem-
bertől bárkiről, azt alaposan gon-
dolják végig és várják meg a törté-
net végét.” Huth Gergely publiciszti-
kai témában, kommunikációs esz-
közök elemzéséről fejtette ki gon-

Száraz, csapadékmentesek vol-
tak a tavaszi hónapok. Medárd-
kor aztán megeredtek az ég csa-
tornái. A nyaranként csak véko-
nyan csörgedező patak most há-
romszorosára duzzadva, zavaros 
szürkén hömpölygött medrében, 
majd kiáradt és elmosta a kony-
hakerteket. Ebben az évben Pé-
ter-Pál előtt megkezdődött az ara-
tás. Nem várhattak vele, mert az 
eső csúnyán megtépázta az érett 
gabonafejeket, néhol a szemeket 
is kiverte belőlük

A lány szerette nézni, ahogy a 
búzaföldön aratnak az emberek. 
Aratás idején gyakran kisétált a 
határba, elgyönyörködni az aratók 

Polgári piknik

Nyári hangulatban

dolatait. A térségben történő po-
zitív változásokról és a fejleszté-
sek fontosságáról, az összefogás-
ról beszélt Móring József Attila, or-
szággyűlési képviselő. „Mi alapvető-
en a munkánkat szeretnénk végezni, 
még nagyon sok fejlesztés áll előt-
tünk. Fonyód e tekintetben is az élen 
jár, hiszen a megye 43,5 milliárdjá-
ból több mint 1 milliárd forint rövid 
időn belül Fonyódra érkezik.” Pozso-
nyi Ádám is részt vett a polgári pik-
niken, író-olvasó találkozón ismer-
kedhettek meg az érdeklődők az 
író, publicista, zenész humoros sze-
mélyiségével. Lassan estébe ért az 

idő. Vesztergám Miklós Szent ko-
rona tanról szóló előadása és táro-
gatómuzsikája zárta a programot. 
A muzsikaszó hangjára fogytak a 
babgulyás adagok, amelyekhez a 
baráti beszélgetések mellé társul-
tak a finom nedűk is. Hidvégi József 
polgármester pozitívan értékelte a 
programot, melyet immár hetedik 
alkalommal rendeztek meg. „A pol-
gári értékeket képviselő írók, költők, 
publicisták, kritikusok jelentek meg 
itt a mai napon, akiktől kötetlenül 
kérdezhettek, beszélgethettek velük 
a jelenlévő vendégek.„

        Szerkeszőség

összehangolt munkájában. A ka-
szák surrogása, a kovakő jelleg-
zetes hangja, amint megcsikordul 
a kasza élén, a marokszedő asz-
szonyok éneke a legszebb zene 
volt fülének. A gabonatábla szé-
lén mezei virágokat szedett, s na-
ponta friss mezei bokrétával dí-
szítette a szobáját.

 Július közepén befejeződött az 
aratás. A lány már nem járt ki töb-
bé reggelente a búza-mezőre. A 
kopaszon árválkodó tarló látványa 
elszomorította. A vázába is ker-
ti virág került a mezei csokor he-
lyére. Sétáit ezután késő délutánra 
hagyta, hol az erdőszélre, hol a pa-
tak partjára irányítva lépteit. Az er-

dőszélen eső után annyi vargányát 
talált, hogy hamar megtelt vele a 
karkosár. Gyakran ült le a fák alá, 
álmodozva nézni a hatalmas nyár-
fák lombjai közül átszűrődő nap-
fényt. A közelben feketerigó éne-
kelt önfeledten, s közvetlen előtte 
tarka pillangók kergetőztek a szűrt 
napfényben. 

- Milyen szép is a természet - 
gondolta a lány. - Isten milyen tö-
kéletesre is teremtette! 

A nap többnyire már leáldoz-
ni készült, mire hazaindult. A te-
héncsorda éppen akkor baktatott 
haza a legelőről, sárosan, latyako-
san, duzzadó tőgyekkel.

         Lévay Mária
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III. Fonyód Kupa eredményei:
Az Eraklin Táncklub Egyesület ál-

tal június 11-én megrendezésre ke-
rült III. Fonyód 
kupa társastánc-
versenyen az 
Eraklin Táncklub 
fonyódi tánco-
sai ismét szépen 
szerepeltek.

Takács Ger-
gely - Bodó Kata 
páros a 2. helyet 
szerezte meg Ju-
nior II Latin kezdő 
kategóriában.

G e l e n c s é r 
Soma - Posza 
Gréta páros a Ju-

„Én veletek vagyok minden napon…”
Mt 28, 20.

A fonyódi egyházközség és a fonyódi Szt. József Családközösség
szeretettel várja a családokat

a Fonyódi Búcsúra
2017. augusztus 15-én, 11.00 órától

Program:
11.00 órakor: szentmise
12.00 órától: folyamatos, csendes szentségimádás az esti szentmiséig, 17.45-től közös
szentségimádás (taizéi ima)
15.00 órától: gyermekprogramok, folyamatos gyermekfelügyelet minden korosztály számára
 - kézműves foglalkozások
 - babasarok
 - foci
15.30 órától: Udvardy Márton és Lilla előadása, témája: „Az Úr jelenlétében élni”
16.30 órától: az Udvardy házaspár előadásával kapcsolatos beszélgetés
17.45 órakor: közös szentségimádás (taizéi ima)
18.30 órakor: esti szentmise
19.30 órától: agapé

A Búcsú helyszíne: a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom és a Plébánia kert-
je, a Magyar Bálint Általános Iskola udvara és termei.
11.00 órától az esti szentmiséig mindenkinek lehetősége van imaszándék kérésére.

Előzetes regisztrációra a fonyodibucsu@gmail.com e-mail címen van lehetőség!

nior II Latin haladó kategóriában a 
dobogó 3. fokára állhatott. 

Baráth Bence - Sipos Szabina 2. 
helyezést ért el Felnőtt Latin kezdő 

Kategóriában.
Az egész 

nap zajló ver-
senyen közel 
400 táncos lé-
pett parkettre, 
akik az ország 
minden ré-
széről érkez-
tek. Az Eraklin 
Táncklub Tán-
cosai a közel-
jövőben kez-
dik nyári edző-
t á b o r o z á s u -
kat.
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APRÓHIRDETÉSEK
Albérletet keresek három fő 
részére hosszú távra Fonyó-
don vagy környékén. Tel.: 
06-30/291-2108

•
Eladó káposzta, savanyú-
ság eltevéséhez 37 L-es kő-
edényhordó, IKEA görgőlá-
bas számítógépasztal. Tel.: 
06-30/365-4515

•
Eladó (áron alul) ezüst 
Hammarite csatornafesték. 
3.000,- Ft / doboz / 5,25 m2. 
Érdeklődni: 06-30/237-0089

•
Iroda és lakástakarítást vál-
lalok! Tel.: 06-70/307-7421

•
Dióhéj csónak eladó Fonyód-
Alsóbélatelepen, hasz-

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Ezeket a könyvtárban az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és ad-

hatják le. Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és
beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

nált, jó állapotú, kétpár eve-
zős, jutányos áron. E-mail: 
lukafalvy@freemail.hu Tel: 
06-20/546-0479

•
Fonyódligeten minden nap 
nyitva az Iciri-Piciri ABC reg-
gel 7-21-ig. Hàzi füstölt ter-
mékek, italok, pékàru stb.

Autó Eladó! Hyundai Sonata 
2.0 D, automata, kiváló ál-
lapotú. Gyártási év: 2006, 
110E km Ár: 1.7 M, Fonyód, 
Telefon: 06-30/271-3429

•
Eladó 5 db vörösboros tölgy-
fa hordó (60 – 100 l-ig), 1 
db 80 l-es hidraulikus szőlő-
prés, 1 db 300 l-es szüretelő-
kád. Tel.: 06-30/406-7919

G y e r m e k f e l ü g y e l e t e t , 
bébiszitterkedést, korre-
petálást vállalok. Tel.: 06-
70/272-1112

•
Gepida Sirmium sárga, 21 
seb.  alig használt  ffi kerék-
pár 48.000- Ft-ért ELADÓ, 
06-30/620-4334

•
21 seb. Shimano váltós fér-
fi kerékpár ELADÓ, ár 18.000 
Ft, érd. 06-30/6204334

•
Munkalehetőség a Ligeti Vi-
torlás Étteremben! Pultost, 
pincért, mosogatót kere-
sünk! Teljes ellátás, szállás, 
fizetés! Infó: 06-30/504-
5409

•
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AZ EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

2017. JÚLIUS 20.
FONYÓD - ZÁKÁNYI KÁLMÁN SPORTCSARNOKARNOKA

CSÜTÖRTÖK, 20:30 ÓRA

(FONYÓD, JÓZSEF U. 21.)
JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONT:

FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, 8640 FONYÓD, ADY ENDRE U. 17.,
VALAMINT A FONYÓDI TOURINFORM IRODÁKBAN, TEL.: +36-85/900-050; +36-20/380-3778

ONLINE: : WWW.JEGY.HU

www.experidance.hu AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA:

CÍMSZEREPBEN: ROMÁN SÁNDOR
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INGYENES BÉLRÁKSZŰRÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA FONYÓDON!
Tisztelt fonyódi lakosok! 

Tekintettel arra, hogy nagy az érdeklődés az ingyenes vastagbélrák szűrésre,
2017. július 31-ig MEGHOSSZABBÍTJUK! Ezt követően nem lesz több ilyen egy ideig.

Javasolt minden 50 év feletti személynek, valamint 45 év felett abban az esetben, ha a családban egyenes 
ágon gyomor-, bélrendszeri daganat fordult elő. Kérem és javaslom, hogy szóljon ismerősének szomszéd-
jának, barátjának a bélrákszűrés lehetőségéről, hogy minél több embernél észlelhessük időben és gyó-
gyíthassuk a rákot! 50 év alattiaknak 5.000 Ft / fő.

Széklettartály igénylés telefonon: 06-30/5888-327 (Topos Hajnalka 9:00 - 16:00 óra között). Úgy törté-
nik, hogy Ön felhívja ezt a telefonszámot, időpontot egyeztet és bejön személyesen a széklettartályért. Ott 
megkapja az utasításokkal együtt és majd visszahozza ugyanoda a diéta betartása után vett székletmintát 
tartalmazó dobozt. Ezt követően megtörténik a laboratóriumi vizsgálat, majd értesítjük Önt az eredményről 
e-mail-ben, telefonon vagy postán.

Jó tudni: Magyarországon évente 8.000 ember hal meg bélrákban azok közül, akiknél nem történik meg 
ez a vizsgálat! A bélrák igazából a legkönnyebben szűrhető rákfajták egyike, mert a székletben található 
vér időben jelezheti a bélpolipusok jelenlétét, amelyekből évek alatt kialakul a sok esetben gyógyíthatatlan, 
halálos vastagbélrák. A bélpolip eltávolítása után megszűnhet a bélrák oka!

Figyelem! A vastagbélrák szűrés panaszmentes állapotban a leghatékonyabb!
Tanuljon ismerősei kárán, ne halogassa, éljen a lehetőséggel és jelentkezzen a szűrésre!
Örülünk annak, hogy nagyon okosan, sokan jelentkeznek a szűrővizsgálatra!

Orvosi kérdések 06-30/288-1111! A rákszűrést az I.C.C. Kft. finanszírozza!
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