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Döntött a Képviselő - testület
A július 13-i rendkívüli ülés összefoglalója

A Helyi Építési Sza-
bályzatának és Szabá-
lyozási Tervének meg-
állapításáról szóló ön-
kormányzati rende-
let előterjesztésében a 
kormányhivatal és az 
állami főépítész által 
véleményezett módo-
sítási javaslatokat tár-
gyalták és hagyták jóvá 
az ülésen. 

Több utcát érintett 
Fonyód Város Telepü-
lésszerkezeti Tervének módosításá-
ról szóló napirendi pont, ezt is az ál-
lami főépítész véleménye alapján le-
hetett módosítani. 

Törvény rendelkezik a kizárólagos 
állami tulajdonban álló regionális ví-
ziközmű-rendszerhez csatlakozó, 
önálló átadási ponttal le nem válasz-
tott önkormányzati tulajdonban lévő 
víziközmű vagyon elemek tulajdon-
jogáról. Ennek tükrében az önkor-
mányzat térítésmentesen a Magyar 
Állam tulajdonába adja az előter-
jesztés szerinti víziközmű vagyon-
elemeket. Ugyanakkor a város a tu-
lajdonában lévő víziközmű vagyon-
elemek használatával kapcsolat-
ban, a DRV Zrt. által megfizetett esz-
közhasználati díjat kizárólag abban 
az esetben engedményezi a Magyar 

A Fonyódi Hírmondó júliusi 
számában tévesen jelent meg a 
159/2017. (VI. 22.) számú határo-
zat leírása. 

A határozat pontos tartalma az 
alábbi: 

Fonyód Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Fonyód, 
Bacsák utcában zsákutca és az 
utca mindkét oldalára történő vá-
rakozást tiltó, várakozni tilos táb-
lákat helyeztet ki. 

Államra, amennyiben a teljes díj az 
önkormányzat által megkezdett ter-
vezési és engedélyezési eljárások-
ra, valamint az engedélyek alapján 
megvalósítandó beruházásokra ke-
rül felhasználásra legkésőbb 2019. 
szeptember 1. napjáig. Ivóvíz gerinc 
hálózat létesítésére: Napsugár utca, 
Érsekújvár utca, Fecske utca, Dióshe-
gyi utca, Borszék utca, Mecsek utca, 
Várhegy köz. Szennyvízvezeték víz-
jogi létesítésére: a Dióshegyi utca és 
az Érsekújvár utca még hiányzó sza-
kaszán.

„Fonyód a fejlődés útján! – Az 
óvoda bővítése és felújítása” tár-
gyában benyújtandó pályázatot jó-
váhagyták a testület tagjai. Az óvo-
da felújítására negyedik alkalom-
mal pályáz az önkormányzat, most 

első ütemben bőví-
tés, második ütemben 
energetikai felújítás-
ra kerülhet majd sor. A 
bővítés a tervek szerint 
tornaszoba és szer-
tár, új tárgyaló és iro-
da helyiségek kialakí-
tását, megújuló főbejá-
ratot és akadálymente-
sítést foglal magában. 
A két épületszint a fel-
újítások mellett 227,5 
m2-rel bővül. A bölcső-

de részen belsőépítészeti átalakí-
tás készül.

A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség GINOP-7.1.2-15-2016-00008 
azonosítószámú „A Balaton vízi tu-
rizmusának komplex fejlesztése” 
című nyertes pályázatához csatla-
kozott döntésével a város. Hét tele-
pülésen létesít a Szövetség vízi bá-
zist a Balaton partján, ilyet alakít ki 
Fonyódon is. 16 millió forint érté-
kű tárolót építenek, illetve eszköz-
használatra is lehetőséget ad a pá-
lyázat. 

A Piac mellett lévő 8044/7 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról is döntöt-
tek a képviselők, erre a területre a 
közeljövőben induló fejlesztések mi-
att van szüksége a városnak.

          szerkesztőség

Helyesbítés
Fonyód Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 186/2011. 
(X.27.) határozat 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:

A következő kereszteződések 
esetén szűnjön meg a „behajtani 
tilos” korlátozás a kiegészítő ren-
delkezésekkel együtt:

- Győző utca - Kálmán utca
- Győző utca - Attila utca
- Bacsák utca - Attila utca (mind-

két utca irányában).

A Bacsák utca, az Előd utca és 
az Álmos utca azon részére, ahon-
nan zsákutcaként üzemel az út, ke-
rüljön ki „zsákutca” tábla.

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete utasítja a Fo-
nyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft-t az 
1. és 2. pontban jelzett táblák ki-
helyezésére, és a „behajtani tilos” 
táblák, kiegészítő táblákkal együtt 
való beszedésére.
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2006 óta minden nap, minden 
döntéssel azon dolgozunk, hogy Fo-
nyód város még jobb, élhetőbb és 
vonzóbb hely legyen. Ehhez fontos 
számunka az egészségügy, az okta-
tás, a kultúra továbbá a városszépí-
tő fejlesztések. 

• Az elmúlt években megfogalma-
zott törekvéseinket siker koronázta, 
hiszen rendkívüli összefogással va-
lósult meg a ravatalozó, megépítet-
tük az új kilátónkat, felújítottuk a vá-
rosközpontunkat, ahol új Kulturális 
Központot építettünk.

• Folyamatosan fejlesztettük a 
Gyógyintézetünket és bővítettük a 
szolgáltatások körét.  Ma már 22 
szakma kap helyet a védőnők, a há-
ziorvosok és az ügyelet mellett.

• Az Általános Iskolában műfüves 
pályát létesítettünk, majd energeti-
kai korszerűsítéssel lecseréltük a te-
tőt és a nyílászárókat. 

• A Gimnáziumban megújult kony-
hát és egy multifunkcionális labora-
tóriumot adtunk át.

• A Vigadó teret nevéhez illően 
alakítottuk ki a kikötőben, számta-
lan programmal, egy gyönyörű szín-
paddal és méltó környezettel. 

• Újra vonzóvá tettük a piacun-
kat, melyen új árusoknak már szin-
te nem tudunk helyet adni. 

• Az újjá varázsolt Kripta villa tető-
teraszával a szerelmes párok zarán-
dokhelyévé, a Villa Kávézó esküvők 
helyszínévé vált, igazolva ezzel Fo-
nyód romantikus jellegét. 

• Folyamatosan kátyúzunk, éven-
te újítunk útburkolatot is. Megépítet-
tük a környék legszebb buszmegál-
lóit és még újabbakat szerzünk be. 

• Játszótereket modernizáltunk, 
a strandokon is igyekeztünk rendet 
tenni, virágosítottunk az egész tele-
pülésen.

• A Balatonon elsőként nyitottuk 
meg Kutyás fürdetőhelyünket, amit 
folyamatosan fejlesztünk tovább. 

• A környék egyik legnépszerűbb 
strandját adtuk át 2015 nyarán, 

Fonyód a fejlődés útján – városi „időkép”

amelyet folyamatosan az igényeket 
fi gyelembe véve javítunk, szolgálta-
tást bővítünk. Hétvégéről hétvégére 
egyre többen látogatják, folyamato-
san nő a népszerűsége. 

• Minden eddiginél komolyabb fi -
gyelmet szentelünk a városmarke-
tingnek. Kialakítottunk egy egysé-
ges arculatot, amelyet ma már bár-
hol a városunkkal azonosítanak. Fo-
nyód imázs fi lmje tavaly gyémántdí-
jas elismerésben részesült. A sajtó 
munkatársai érdeklődnek városunk 
iránt, televíziós produkciók forgatá-
si helyszínekre leltek nálunk. 

• A vendégéjszakák száma növek-
vő tendenciát mutat, főszezonban 
lehetetlen szállást találni Fonyódon.  

Folytatjuk….:
A közeljövőben még többet kell 

dolgoznunk, mert hamarosan elin-

dul a Vásárcsarnok felújítása és a 
piac területének rendezése. 

Ősszel szeretnénk elkezdeni az 
új sportcsarnok építését is. Azon 
dolgozunk, hogy a két új focipályát 
megépíthessük, később kialakíthas-
suk a megálmodott sportkomplexu-
munkat. 

Energetikai felújításra nyertes pá-
lyázatunk van a Városházát illetően, 
ami már időszerű volt. 

Pályáztunk az óvoda és bölcsőde 
bővítésére, energetikai felújítására, 
más pályázatból megújítjuk az ovi 
konyháját is. 

Intenzív időszakot éltünk eddig és 
még intenzívebb következik. Ebből 
is látjuk: Fonyód a fejlődés útján!

 Hidvégi József
 Fonyód polgármestere

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
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Óvoda bővítés Fonyódon

Folytatódik a fonyódi intézmények energetikai 
korszerűsítése

A jelenleg 105 férőhelyes Fonyó-
di Óvoda épülete 48 éve, 1968-ban 
épült. Fonyód Város Önkormányza-
ta már többször pályázott a fejlesz-
tésére, mert jelen állapotában ener-
getikailag és funkcionálisan is fej-
lesztésre, felújításra szorul. 

Az óvoda kopolit üveg bejárata 
és lépcsőháza helyett, kiemelkedő 
hőszigetelésű alumínium függöny-
fal készül. A földszinten az épület 
északi felén meglévő csoportszoba 
tornaszobává alakul, amelyre nagy 
igény volt, hozzákapcsolódóan egy 

Az általános iskola teljes külső 
energetikai felújítása és a gimnázi-
um villamos energia felhasználását 
csökkentő fotovoltaikus-rendszer 
kiépítése után újabb önkormányza-
ti intézmény energetikai korszerűsí-
tésére nyert pályázatot Fonyód Vá-
ros Önkormányzata. 

Az 1939-es építésű Városháza, 
a Fő utca egyik legpatinásabb épü-
lete. Az ingatlanban működő Pol-
gármesteri Hivatal fontos szerepet 
tölt be a város működteté-
sében. A hivatalban szám-
talan ember fordul meg na-
ponta, legyen az fonyódi, 
vagy Fonyódon nyaraló sze-
mély.

Fonyód Város Önkor-
mányzata az elmúlt évek-
ben saját erőből több ki-
sebb fejlesztést végzett az 
intézményben, az ügyinté-
zés és a Képviselő-testü-

új 26,69 m2-es szertár is épül. 
A korábbi csoportszoba öltöző 

és fürdő wc helyén új közlekedő, új 
wc-k alakulnak. A nevelőtanári szo-
ba a korábbi irodák egybenyitásával 
alakul, a mosdók helyén pedig óvo-
datitkári iroda készül. A földszint 
egyéb helyiségei is megújulnak. 

Az óvodához déli oldalon hoz-
záépült Bölcsődében az ellátható 
gyermekek számának növelése ér-
dekében belsőépítészeti átalakítást 
terveznek megvalósítani. A föld-
szinten az óvoda konyhai szárnyá-
ban elhelyezkedő kazánház funkció 
megszűnik, az itt felszabaduló he-
lyiség funkcionálisan a bölcsődéhez 
kerül. Itt lesz kialakítva az új rende-
lő, mosdó előtérrel és wc-vel. A böl-
csődében a jelenleg időszakos gyer-
mekfelügyelet céljára használt helyi-
ség bővülne a jelenlegi rendelő terü-

letével. A Bölcsődében így a 26 férő-
helyhez további 12 férőhely kerül ki-
alakításra.

A meglévő emelet észak felé új 
épületrésszel bővül melyben, gyer-
meköltöző, foglalkoztató, gyermek 
wc / mosdó, személyzeti öltöző és 
fürdő, intézményvezető helyettesi 
iroda, fejlesztő szoba, mosó, vasaló 
szoba, és közlekedő készül. A meg-
lévő részen óvónői szobából elkülö-
nítő, az elkülönítőből pedig gépésze-
ti helyiség lesz alakítva. 

A konyhaszárny feletti lapostető 
felújítása után napkollektorok, nap-
cellák fogadására alkalmas tető-
részként fog funkcionálni, ezzel elő-
készítve a későbbi energetikai fej-
lesztést.

A projekt teljes költsége bruttó 89 
971 038 Ft.

         szerkesztőség

leti munka komfortosabbá tétele, 
egyszerűsítése és gyorsítása érde-
kében. 

Az elavult gépészettel rendelke-
ző főépület pályázaton nyert forrás-
ból újulhat meg, hiszen 85%-os tá-
mogatással energetikai korszerű-
sítésre kerül majd sor. Ennek kere-
tében fűtéskorszerűsítés, nyílászá-
ró cserék, hőszigetelés valósulhat 
meg, amelyet önerőből nem tudott 
volna a város megvalósítani.

Mintegy 45 és fél millió Forint áll 
rendelkezésre a támogatási keret-
ből. A tervek szerint az idei évben 
lezajlanak a közbeszerzések és a 
szükséges eljárások, majd a konk-
rét kiviteli munkák 2018-ban vár-
hatóak. A megvalósítás során kö-
rülbelül 2,5 – 3 hónapra a Hiva-
tal munkatársainak költözni kell az 
épületből, hogy a szükséges mun-
kákat a szakemberek el tudják vé-
gezni. A beruházással és az ezzel 

járó esetleges ügymenetbe-
li változással folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot. 

Hidvégi József, Fonyód 
polgármestere hangsúlyoz-
ta, hogy az épület helyi vé-
delem alatt áll, ezért a fej-
lesztés során különös gon-
dot fordítanak arra, hogy a 
Városháza épületének jel-
lege ne változzon meg. 

          szerkesztőség



5

Fonyódi Hírmondó

Kézműves fagyival nosztalgiáznak

Fonyód Város Képviselő – testü-
lete korábbi döntésével 8 millió Fo-
rint saját forrást különített el, hogy 
a buszmegállók felújítását, az egy-
séges szerkezetű és arculatú, mo-
dern építmények létesí-
tését idén is folytathas-
sa a Városüzemeltetés 
kivitelező vállalkozó be-
vonásával.

Az elmúlt évben, 
2016-ban nyolc da-
rab ilyen buszváró lé-
tesült Fonyódligettől 
Bélatelepig, amelyek 
nem csak környezetük-
ben, megjelenésükben szépültek 
meg, hanem belső, informális tar-
talmat is szolgáltatnak. Az érkezők-
nek, várakozóknak minden megál-
lóban egy nagyfelbontású fotó mu-
tat be egy nevezetességet a város-

Hat buszmegálló újul meg idén
ból, illetve egy részletes Fonyód tér-
kép is tanulmányozható. Ezen kívül 
reklámfelületet is kialakítottak, ame-
lyen a Fonyód Média Nonprofit Kft. 
által készített és kihelyezett plaká-

tokról programajánlatok olvashatók.
Ugyanezen koncepció mentén 

nettó hatmillió Forintért hat új busz-
váró épül, amelyek most a városköz-
pontban valósulnak meg. 

A döntés értelmében az alábbi 

Ha helyi értéket keresünk, akkor 
nem kell messzire mennünk, mert 
Bélatelepen a Nosztalgia Fagyizó 
ilyen. Fagylaltot számos helyen vá-
sárolhatunk városunkban, a legkü-
lönbözőbb változatokban, ízekben, 
színekben, azonban igazi kézműves 
fagyit csak a Nosztalgiában kapunk. 

Nem csak településünkön egye-
dülálló a családi manufaktúra, de 
a környéken sem találunk más-
hol ilyen házi hűsítő különlegessé-
get. Régmúltra tekint vissza a csalá-
di vállalkozás, hiszen már 1954 óta 
üzemeltetik a fagylaltozót. A kezde-
ti időkről és az azóta el-
telt esztendőkről házi mú-
zeummal számol be vá-
sárlóinak Lovizer Ferenc. 
Mint mondta, eredetileg 
felesége nagynénje és az 
ő férje, Jáhn Ferenc kezd-
ték el ugyanezen a helyen 
ezt a tevékenységet. Ere-
detileg cukorka és külön-
böző csokoládé figurák is 
szerepeltek a kínálatban. 

Ma a környékbeli termelőktől 
származó, kiváló minőségű alap-
anyag, valamint sok és becsüle-
tes munka a siker titka. Kétféle eljá-
rással, saját recept alapján készíte-
nek fagylaltot, a hagyományos tejes 
mellett valódi gyümölcsökből vizes 
alapú fagyit is előállítanak. Utóbbiak 
azért is népszerűek, mert a különfé-
le adalékanyagokra érzékeny embe-
rek is nyugodtan fogyaszthatják, hi-
szen nem tartalmaz tejet, nincs ben-
ne liszt, keményítő és ételfesték is 
csak minimális kerül egy némely fa-
gyiba. 

Városunk lakossága mellett a 
turisták körében is nagyon nép-
szerű a Nosztalgia. Vannak, akik 
hosszú évek óta visszatérnek, ma 
már unokáikkal járnak ide fagyizni. 
Lovizer Ferenc rugalmasan igyek-
szik teljesíteni a felmerülő igénye-
ket, a vendégek ötleteit is beépíti a 
kínálatba. Kapható üdítő és termé-
szetesen kávé is, amelyeket han-
gulatos kerthelyiségben fogyaszt-
hatunk el. 

„Munkám a márkám” – fogal-
mazta meg filozófiáját a tulajdo-
nos, aki elmondta, hogy a saját út-

jukat járják, a trendek-
kel nem foglalkoznak. 
„A tisztességes, becsü-
letes munka a siker kul-
csa. Büszke vagyok rá, 
hogy Ilonka néni ben-
nem látta meg a lehető-
séget a folytatásra, re-
mélem, egyszer az uno-
kám fogja átvenni tőlem 
a fagyizót.” 

         szerkesztőség

buszmegállók újulnak meg a mosta-
ni felújítási szakaszban:

- a Fő utcában kettő (a Polgármes-
teri Hivatal előtt és az utca déli vé-
gén),

- a Szent István utca - 
Bézsenyi utca sarkán, 

- az Orvosi rendelővel 
szemben, 

- a Testvérvárosi Park-
nál, 

- a József utcában (a 
Református Templom-
mal szemben).

Az Önkormányzat ki-
tűzött célja, hogy 2018. 

év végéig minden utas ugyanilyen 
arculatú, komfortérzetet javító meg-
állóból indulhasson útjára Fonyód 
Város teljes közigazgatási területén.

          
         szerkesztőség
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Petyekkel és halászlével gyűjtöttek támogatást

A Városüzemeltetés munkálatai
A főszezon közepén tartunk. 

Ügyelünk arra, hogy a város egész 
nyáron szép rendezett, komfortos 
legyen mind az itt lakók, mind a 
nyaralók, üdülőtulajdonosok, átuta-
zók számára. 

Központi feladatunk a strandok 
folyamatos felügyelete. 
Fontos, hogy rendezettek, 
tiszták legyenek. A Pano-
ráma strandon már üze-
mel a vizes élményjátszó-
tér, amelynek stégjeit el-
készítettük, behelyeztük, 
a játszótér üzemeltetésé-
ben részt veszünk. A Vá-
rosi strandon új mászókát 
állítottunk fel és javítottuk a meg-
lévőket is. A Kutyás fürdető helyen 
egy külön kiskaput létesítettünk a 
horgászok számára.

Szinte folyamatos a szárazság. 
Egész nap locsolnak munkatársa-
ink, a virágágyások, a fiatal fák meg-
sínylenék a perzselő meleget, ha 
nem öntöznénk. A locsolásnak kö-
szönhetően szépen virágba borul-

A szervezők és Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere egy 
jótékonysági akcióval készültek a 
Hal és Petyek napokra. Július utol-
só hétvégéjén a gasztrofesztivál ke-

tak az ágyások. Folyamatos a tisz-
tántartás, a szemét összegyűjtése, 
a fűnyírás, kaszálás, kiemelt hang-
súlyt kap a városközpont, a stran-
dok területe és környéke, a sétá-
nyok, valamint a temető és környe-
zete. A város még komfortosabbá 

tételének érdekében további pado-
kat telepítettünk a Bélatelepi és a 
Tópart utcai strandokon, a Lányi 
Antal utcában. Lefestettük a Kos-
suth erdei padokat, asztalokat, hul-
ladéktárolókat. Folytatódtak a köz-
úti korlátok festési munkálatai, és 
a közlekedési táblák cseréi. 

A ritka, de heves esőzések miatt 
a vízelvezetőkre is figyelnünk kell! 

A Nefelejcs, Domb, Niklai, Kupa ve-
zér és Makai utcákban, valamint a 
Lőtér melletti árkokat javítottuk, ki-
tisztítottuk. A Niklai utcában, Kos-
suth téren és Kodolányi János téren 
kátyúzási munkálatokat végeztünk, 
a Liget utca, Kodály utca kátyúit kő-

zúzalékkal töltöttük fel. 
A Városfejlesztési Bi-

zottság által jóváhagyott 
útfelújítások, vállalkozó 
részvételével elkészültek 
a Kisfaludy utcában, Niklai 
utcában, Szent István té-
ren és az Árpád utca foly-
tatásában – Derkovits ut-
cában, közel 20 millió Fo-

rint értékben. Elkezdődött a Fő utca 
elején a járda felújítása.  

A számos munka mellett ebben 
a hónapban is több városi rendez-
vény helyszínén elő- és utómunká-
latokat végeztek a Városüzemelte-
tés munkatársai. Ezen felül karban-
tartást és felújítást eszközöltek a 
szolgálati lakásokban. 

      Kristóf Györgyné

retében pénteken halászlé, szom-
baton és vasárnap pedig autenti-
kus módon fonyódi petyek rotyo-
gott a bográcsban. 

Az ötlet alapján az elkészült éte-

leket minden nap becsületkassza 
kihelyezése mellett osztották szét, 
egy adagért pedig 500 Ft-ot he-
lyezhettek el a támogatók a gyűjtő-
ben. Pénteken a Fonyódi Betyárok, 
szombaton az Óvodai Alapítvány, 
vasárnap pedig a Kishuszárok vol-
tak az akció kedvezményezettjei. 

A Hal és petyek hétvége jóté-
konysági bevételei a következőkép-
pen alakultak:

Péntek, Fonyódi Betyárok:        
42.000 Ft

Szombat, Óvodai Alapítvány:     
56.010 Ft

Vasárnap, Kishuszárok:             
58.500 Ft

Összesen: 156.510 Ft
Köszönjük szépen mindenkinek a 

támogatást, aki hozzájárult a sike-
res kezdeményezéshez!

          szerkesztőség
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A fonyódi halásztelep

Az Örök Szerelem Háza – életre kelt a Villa

fotó: Faceplay Studio

A Balatoni Halászati Rt. 1900-
ban jött létre, ekkor épült meg a 
Keleti Bozótcsatorna mellett - 
ezen a területen - a fonyódi Ha-
lásztelep is egy 3000 négyszög-
öles telken, amelyet a Halászati 
Rt. 1900-ban vett Basch Fülöptől, 
a fonyódi puszta e részének ak-
kori birtokosától. Első felügyelő-
je Reé István volt, utóda 1914-ben 
Schrey Ede, akitől fia, Elemér örö-
költe a felügyelőséget az 1930-as 
évek elején.

A fonyódi halásztelepen három 
hosszú épület, több hatalmas, nád-

A Kripta villa felújítása és átadó 
ünnepsége óta folyamatosan egy-
re növekvő létszámban látogat-
ják fonyódiak, átutazó és itt nyara-
ló turisták a kultikus épületet. Az 
örök szerelem legendája a meg-
nyitó óta még inkább terjed or-
szágszerte, határon túl is, köszön-
hetően a közösségi médiának, de 
számos érdekes bejegyzés olvas-
ható a nászágynál elhelyezett ven-
dégkönyvben is. 

 A megnyitó ünnep-
ségen személyesen vett 
rész Abrudbányai Ödön 
fia, István, valamint uno-
kája, Sík Péter is. Később 
is több családtag tette 
tiszteletét a villában, akik 
mindannyian kifejezték 
köszönetüket és tisztele-
tüket a felújításért, hogy 
bárki számára látogatha-
tó. A megnyitó hírét hall-
va látogatott Fonyódra 
Rédiger Györgyi is, aki-
nek az édesapja Ödön bá-
csi unokaöccse volt. 

Tudomásunk szerint a 
legifjabb Abrudbányai le-
származott is járt a hely-
színen, nevezetesen az 
öt esztendős Vilmos (aki 

dal fedett jégve-
rem állt. A ha-
lászzsákmányt 
a keleti bozót-
csatornába be-
vontatott bár-
kákból az első 
nagy épületben 
o s z t á l y o z t á k , 
majd kosarak-
ba csomagolva 
szállították a megrendelőkhöz. A 
maradék halat a helyszínen ketté-
hasítva besózták, és szárított hal-
ként szállították.

A szobrot a fonyódi halásztelep 
emlékére állíttatta Fonyód Város 
Önkormányzata, valamint a Fonyód 
Városvédő és Szépítő Egyesület.

A fonyódi halásztelep az 1900-as évek elején

Ödön bácsi testvérének a déduno-
kája). Az ő édesapja, Abrudbányai 
Zoltán sokat segített Varga István 
helytörténésznek az emléktáblá-
kon olvasható anyagok összeállí-
tásában. 

Rendkívül romantikus pillanat 
volt, amikor egy komlói pár fogta 
meg egymás kezét a nászágy fö-
lött, a pár férfi tagja pedig megkér-
te menyasszonya kezét, nyolc év 
együttélés után. Ők az interneten 

olvasták el a legendás történetet, 
ezért utaztak városunkba.

Sokan fejezték ki örömüket, hogy 
Molnár Csilla Andrea emlékének is 
méltó helyet talált az önkormány-
zat az épületben. A mellszoborral 
is rengetegen fényképezkedtek az 
elmúlt két és fél hónapban. 

Egyre látogatottabb a Villa Kávé-
zó is, amelynek tetőteraszán gyak-
ran ki lehetne tenni a telt ház táb-
lát. Természetesen a panoráma-

képek és szelfik itt is el-
maradhatatlanok. Azért, 
hogy azt is tudjuk, hol ké-
szültek a fotók, erre rea-
gálva került fel egy FO-
NYÓD felirat a korlát-
ra, amely szintén már 
az első pillanattól fogva 
nagy népszerűségnek ör-
vend, melyet fotók igazol-
nak a világhálón.

Tartottak már két pol-
gári esküvőt is, amelynek 
impozáns helyszíne a te-
tőterasz volt, a vendég-
látást pedig a kávézó el 
tudja látni. A tervek sze-
rint további esküvőket, de 
még aranylakodalmat is 
tartanak majd ugyanitt. 

       szerkesztőség
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Vastaps kísérte román Sándor táncát

Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

09.01. Péntek Burgonyaleves füstölt kolbásszal
Túrótöltelékes gombóc

09.04. hétfő Húsgombócleves
„A” Káposztás tészta, gyümölcs
„B” Sajtos tortellini, gyümölcs

09.05. Kedd Zöldséges  rizsleves
„A” Vagdaltszelet zöldborsófőzelékkel
„B” Tarhonyás-hús káposztasalátával

09.06. Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott szelet burgonyapürével,

kov. uborkával
„B” Sült csirkecomb rizi-bizivel

09.07. Csütörtök Csontleves
„A” Rakott karfi ol

„B” Pincepörkölt uborkasalátával

09.08. Péntek Legényfogóleves
Mákos nudli

09.11.hétfő Daragaluska-leves
„A” Spenótos lasagne

„B” Borsos tokány párolt rizzsel

09.12. Kedd Kertészleves
„A” Natur halfi lé párolt rizzsel, kapros- citromszósszal

„B” Lecsós szelet tarhonyával

09.13. Szerda Zöldborsóleves
„A” Pulykapörkölt tökfőzelékkel

„B” Chilis bab párolt rizzsel

09.14. Csütörtök Paradicsomleves
„A” Rakott burgonya

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával, savanyúsággal

09.15. Péntek Frankfurti leves
Rizsfelfújt csokiöntettel

09.18. hétfő Karfi olleves
„A” Sertéspörkölt fejtettbab-főzelékkel

„B” Rizses-hús káposztasalátával

09.19. Kedd Lebbencsleves
„A” Tavaszi tokány bulgurral

„B” Stefánia vagdalt burgonyapürével, kovászos 
uborkával

09.20. Szerda Karalábéleves
„A” Hawaii szelet mazsolás-rizzsel
„B” Tejfölös szelet kifőtt tésztával

09.21. Csütörtök Meggyleves
„A” Zöldborsós csirkemáj főtt burgonyával

„B” Zöldséges pulyarizottó

09.22. Péntek Gulyásleves
Sajtos tejfölös spagetti, gyümölcs

09.25. hétfő Tarhonyaleves
„A” Bakonyi harcsa-paprikás galuskával

„B” Székelykáposzta

09.26. Kedd Zellerleves
„A” Rakott kelkáposzta

„B” Vagdaltpogácsa burgonyafőzelékkel

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

Hatalmas siker és telt ház jelle-
mezte az ExperiDance Production 
idei második fonyódi előadását, a 
Boldogság 69:09-et. A májusi fel-
lépés után júliusban is varázsolt a 
Produkció társulata a Zákányi Kál-
mán Sportcsarnokban. 

Román Sándor koreográfus 

maga lépett 
színpadra a 
darab címsze-
repében, exk-
luzivitást adva 
a fonyódi fel-
lépésnek. A 
mester min-
den mozdula-
tán látszott a 
könnyed ele-
gancia, az évti-

zedek alatt felhalmozott és tökély-
re csiszolt tudás.

Magával ragadta a közönséget 
az előadás, mely során időt utaz-
hattunk, hiszen az 1969-es és a 
2009-es esztendő összevetésével 
és ismert slágerekkel szórakoztat-
ták a publikumot. A 2000-es évek 

klubslágerei versenyeztek a Tánc-
dalfesztiválok hangulatával, és a 
csajozás-pasizás a darabban is 
ugyanolyan izgalmasan gyötrel-
mes volt, mint a világtörténelem-
ben bármikor.

Fonyód Város Önkormányzata 
támogatta a rendezvényt, így hő-
ségriasztásra reagálva minden 
néző ingyenesen kapott egy üveg 
Fonyódi Ásványvizet a belépéskor, 
de aki igényt tartott rá, a két hat-
van perces felvonás közötti szü-
netben is frissíthetett magán. 

A Boldogság végül címszavát 
megvalósítva végződött, hiszen 
ováció és hosszas vastaps kísér-
te a művészeket a színpadról az öl-
tözőbe.

         szerkesztőség
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Egyre népszerűbb a Fonyódi Kutyás Fürdetőhely

Komfortosabb a Panoráma strand

A Balaton part első kutyabarát 
fürdetőhelye Fonyódon 2016. nya-
ra óta üzemel. Fonyód Város Ön-
kormányzata döntésével példát 
mutatott több Balaton parti telepü-
lésnek. 

Idén továbbfejlesztette az ön-
kormányzat saját erőből a kutyák-
nak felfrissülést biztosító partsza-
kaszt, az igényeket felmérve elke-
rítették a kijelölt területet, vala-
mint kulturált körülményeket biz-
tosító konténer mosdó került kihe-
lyezésre. A kutyák nagy területen 
játszhatnak, mozoghatnak, min-
den ide érkező gazdi és kedvence 
is kényelmesen elférhet a parton. 
A tisztaságot és a kényelemet ku-
tya WC és kutyaürülék tároló edé-

A közelmúltban számos pozi-
tív visszajelzést kaptunk a Pa-
noráma strand fejlesztéseivel 
kapcsolatosan. A két évvel ez-
előtt átadott, megújult strand 
idén is kék zászló strandminő-
sítésben részesült a Balatoni 
Szövetség által, valamint beke-
rült a We Love Balaton weboldal 
különleges strandokat bemu-
tató válogatásába, tíz balatoni 
strand közé (ide került a Fonyó-
di Kutyás Fürdetőhely is).

Nemrégiben bővült a strand 
szolgáltatási köre WIBIT elemek-
kel, így ingyenes strandröplabda 
pályák, kicsiknek egy ingyenes 

nyek biztosí-
tásával ga-
rantálja az 
üzemeltető.

A fejleszté-
seknek még 
nincs vége. 
Az idén nyá-
ron egy büfé 
is nyitott a te-
rületen, ahol 
a strandokon 
megszokot t 
szolgáltatások elérhetőek, garan-
táltan magas színvonalon, ame-
lyet Bezerics Dániel, a Paletta bü-
félánc tulajdonosa üzemeltet. 

A kutyás fürdetőhely egy - jelké-
pes, 200 Ft összegű belépődíj el-

lenében használható (személyen-
ként és kutyánként) - Fonyód kár-
tyával rendelkező lakosoknak és 6 
éven aluli személyeknek ingyene-
sen látogatható.

        szerkesztőség

midi show 
park került 
k i a l a k í t á -
sára. Külön 
belépőjegy-
gyel igény-
be vehető 
a Balaton 
legnagyobb 
vizes él-
m é n y j á t -
szótere. 

A z é r t , 
hogy még komfortosabban érez-
hessék magukat a strandolni vá-
gyók ezen a partszakaszon, to-
vábbi pályázati forrásból fej-
lesztett Fonyód Város Önkor-
mányzata. Ennek köszönhetően 
helyeztek ki a játszótereknél és 
a belépőket árusító jegypénz-
tárnál napvitorlákat, amelyek 
árnyékot biztosítanak az ide ér-
kezők számára.

Ugyancsak újdonság, hogy a 
strand focipálya köré molinók 
kerültek kifeszítésre, amelyek a 
pálya szegélyezését szolgálják, 
valamint a strand nevét megje-
lenítve reklámozzák is azt. 

Az újítások még nem értek vé-
get, a tervek szerint szabadté-
ri kondi parkot is létesítenek, 
szintén pályázati forrásból a 
strand területén belül. 

A bővítések ellenére más te-
lepülésekkel szemben a belépő-
jegyek árát nem emelték Fonyó-
don!

        szerkesztőség

Vegyük észre!
2017 nyarától zenés progra-

mok vannak a hétköznapokon 
is, már szerdától a Vigadó téren. 
Ezen kívül újdonság a szabadtéri 
színpad éjszakai megvilágítása, 
ami hangulatot ad a térnek akkor 
is, amikor nincs ott rendezvény. 
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Figyelem!
Változás!

Ön rajta van a listán?

Megújult Fonyód Város honlapja

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Fonyód Televízió programhelye 
2017. július 25-től az Invitel há-
lózatfejlesztése következtében 
megváltozott!

Televíziónk adása az eddi-
gi helyén már nem elérhető, a 
továbbiakban az S-18-as prog-
ramhelyen (280.25 Mhz) tudnak 
minket követni!

Fontos, hogy a televízió ké-
szülékek önmaguktól nem hajt-
ják végre a csatornakeresést, így 
azt mindenkinek a saját készülé-
kén el kell végeznie!

Amennyiben segítségre van 
szükségük, vagy a végrehajtott 
hangolás után sem tudják a Fo-
nyód Tv adását fogni, akkor a 
szolgáltatótól tudnak segítséget 
és bővebb információkat kérni!

Invitel: 
• Infóvonal: 1288
• Ügyfélszolgálat: 1443
• Technikai segítség, hibabeje-

lentő: 1445 (éjjel - nappal)

A Magyar Református Egy-
ház 1996 évi I. törvény 4.§ 
(1) vonatkozó részei pontos 
meghatározással írják elő, 
a hatévenkénti presbitervá-
lasztás lebonyolítását.

A presbitériumot - melynek a 
lelkész is tagja - az egyházköz-
ségből szavazással megválasz-
tott gyülekezeti tagok alkotják. 
Szavazásra minden, - az un. „Vá-
lasztói névjegyzékben” szereplő - 
gyülekezeti tag jogosult.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a www.fonyod.hu weboldal augusz-
tus 1-el megújult.

A partnereink véleményére 
alapozva és a felhasználói igé-
nyeket folyamatosan figyelem-
be véve igyekszünk fejleszteni, 
ennek eredménye egy újabb lé-
pés, amellyel véleményünk sze-
rint finomítottuk a weblapunk 
működését. Külső megjelenésé-
ben oldalunk informatívabb, mo-
dernebb lett, ugyanakkor jelen-
tős strukturális változtatás nem 
történt. 

Ha a bal felső képre 
kattintanak, öt nyilat láthatnak, 
melyek a megújult, illetve a kez-
detektől meglévő, de fontos dol-
gokat mutatják. A nyilak sorban 
a következők:

1. nyíl: Futó szöveg a nagyobb 
képek felett. Itt a legfontosabb, 
aktuális híreket olvashatják egy-
egy mondattal megfogalmazva.

Az egyházi törvény pon-
tosan meghatározza azt is, 
hogy ki számít gyülekezeti 
tagnak. Amennyiben Ön tag-
ja a Fonyód – Balatonfenyvesi 
Református Missziói Egyház-

községnek, úgy megjelenésére, 
szavazatára, mind egyháza, mind 
gyülekezete feltétlenül számít! Az 
egyháztagok személyenként érte-
sítést kapnak a választás részlete-
iről, illetve ki - ki felkérést a lebo-
nyolításában való részvételre.

Az egyháztagsági névsor nyil-
vános. Bárki számára megtekint-
hető a lelkészi hivatalban, vagy is-
tentiszteletek alkalmával a temp-
lomban.

Amennyiben Ön nem szere-
pel az egyháztagsági névsorban, 
s lelkiismereti meggyőződése 
igényli, hogy abba beszámláltas-
sák, lehetősége van egyháztagsá-
ga helyreállítására!

        -Ellenberger József-
       gyülekezeti gondnok

2. nyíl: Megnövelt méretűek 
lettek az aktuális programokat, 
friss híreket mutató képek, me-

lyekhez egy-
egy infor-
mációs sáv 
is kapcsoló-
dik. Ha arra 
katt intanak, 
a részletes 
cikkhez jut-
nak.

3. nyíl: Ez 
a programtárat mutatja, mely-
nél az aktuális nap piros színnel 
van kijelölve. Ha bármelyik nap-
ra kattintanak, elolvashatják az 
éppen aktuális programot.

4. nyíl: Keresés mezőt mutat-
ja. Ha valamit nem találnak az 
oldalon, írjanak be egy-egy sza-
vas kifejezést.

5. nyíl: Bármilyen kérdésük, 
észrevételük van a honlappal 
kapcsolatban, írjanak nekünk!

Bízunk benne, hogy ezután is 
sokan kattintanak városunk we-
boldalára, még sűrűbben, még 
egyszerűbben elérve az Önök-
nek fontos tartalmakat.

Továbbra is várjuk észrevéte-
leiket, javaslataikat, hiszen az 
Önök véleménye fontos nekünk!

  Fonyód Média
  Nonprofit Kft.
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Vigadó tér

FONYÓDI
PROGRAMOK

Augusztus 15-től szeptember 20-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Augusztus 15. Kedd

11 óra

Augusztus 16. Szerda
18.30 óra

Augusztus 16. Szerda
20 óra

Augusztus 17.
Csütörtök 20 óra

Augusztus 18-20.,
Péntektől vasárnapig

Augusztus 25. Péntek
18 óra

Augusztus 25-26.,
Péntek, szombat

Augusztus 26.
Szombat 10 óra

Augusztus 27.
Vasárnap 15 óra

Szeptember 23.
Szombat 10 óra

Szeptember 16-17. 
Szombat, Vasárnap

13.30-tól

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Fonyódi Búcsú

Magyar Táncház - zenél a Dió Banda

Jazz Szerda - Indigó Project

Zenés est - Rió Zenekar

Szent István Napok 

Karika Lívia mandalafestő
kiállításának megnyitója

Harcsafesztivál

Alternatív Vitafórum 

Kulturális Örökség Napjai 
Programok:
Szombat 17 óra: Szövényi Barnabás fotókiállításának megnyitója
Vasárnap 16 óra: Biblia kiállítás és előadás a reformáció jegyében, majd közös 
séta Somogy megye első vízművéhez, a bélatelepi vízházhoz

Lányi Nap

Családi futónap

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.);
Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér; Általános Iskola (Fő utca 8.)
Római Katolikus Plébániatemplom (Templom u. 2.); Kikötő - Lányi emlékmű

Kulturális Központ

Múzeum

Feng Shui Galéria

Római Katolikus Plébániatemplom
és Általános Iskola

Kikötő - Lányi Emlékmű

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér



13

Fonyódi Hírmondó

Vigadó tér

Kulturális Központ

Múzeum

Feng Shui Galéria

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 

2017. augusztus 20. vasárnap 9:30
istentisztelet   
2017. szeptember 03. vasárnap 9:30
úrvacsorás istentisztelet
2017. szeptember 17. vasárnap 9:30
istentisztelet a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra 
2017. szeptember 13-án,  szerdán 16 órakor 

Nyírő Károlynénál (Kilátó u. 25.)
Az Ökumenikus Kulturális estek szeptem-

berben folytatódnak a Múzeumban.

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 KÓRUS próba

A bibliaórák nyáron szünetelnek!

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér

Vigadó tér
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Az előző tudósításomban je-
leztem, hogy nyári szünetet tar-
tunk, de kaptunk egy  sürgős 
megkeresést a Máltai Szolgá-
lat fonyódi csoportjától. Még-
pedig segítséget kértek Sebes-
tyén Zoltánnak, akinek jutányos 
áron meg lehetne vásárolni egy 
fejlesztő gépet. Mivel ilyenkor 
lehetetlen a tagságot összehív-
ni, így az e-mailles lehetőséget 
használva szavaztunk. A vála-
szolók megszavazták a támo-
gatást, és Zolinak sikerült meg-
vásárolni a gépet. Sikeres volt a 
két helyi civil szervezet együtt-
működése.

Reméljük, hogy Zolinak sokat 
fog segíteni, használja egész-
séggel.

  Fábián Lászlóné

A nyár továbbra is jó hangu-
latban, sok-sok programmal te-
lik a Szociális Központ idősei 
számára. Bár a tervezett buga-
szegi kirándulás a rekkenő hő-
ség miatt elmaradt, hamarosan 
mindenképpen pótlásra kerül 

az esemény. Addig is többnyire 
az ízletes balatoni halak, illetve 
hurka-kolbász finomságok elfo-
gyasztása céljából mozdulnak 
ki időseink, ebben még a káni-
kula sem tarthatja vissza őket. 
Hűsölés gyanánt görögdinnyét 
majszolgatnak délutánonként, 
illetve az intézménybe újonnan 
vásárolt párakapu alatt töltenek 
néhány percet, ahol a hűs víz-
pára rögvest felfrissít minden-
kit. A Szociális Központ három 
új lapra is előfizetett, hogy min-
dig legyen friss olvasnivaló idő-

LIONS hírek

A Szociális Központ hírei
seink számára, így az ebéd utá-
ni sziesztázást érdekes maga-
zinok olvasgatásával színesít-
hetik ellátottjaink. 

De mint mindig, most sem csu-
pán pihenéssel telik az idő, hi-
szen lázasan készülünk az idő-

sek hónapja keretében tartandó 
kiállításra, melyen az idősek ál-
tal sajátkezűleg készített kreatív 
termékek kerülnek bemutatásra. 
Mindenkit nagy izgalommal tölt 
el, hogy immár nagyobb publi-
kum számára mutathatjuk be sa-
ját kezünk munkáját, így idén eny-
nyivel is gazdagabb lehet az idő-
sek hónapja keretében szerve-
zett sokszínű program.

A család- és gyermekjólé-
ti szolgálat részéről továbbra is 
várjuk a lakosság adományait, 
melyekkel a rászoruló családo-

kat támogathatjuk. Jelenleg is 
használható, jó állapotú háztar-
tási gépekre lenne a legnagyobb 
szükség, de várjuk a bútor-, tar-
tós élelmiszer-, illetve ruhafel-
ajánlásokat is. Tisztelettel kér-
nénk továbbá Adományozóin-
kat, hogy olyan termékekkel se-
gítsék nehéz sorsú embertársai-
kat, melyeket maguk is használ-
nának még, azaz jótékony célok-
ra is megfelelő állapotban lévő, 
használatra alkalmas eszközö-
ket, holmit ajánljanak fel. Segít-
ségüket és adományaikat ezúton 
is hálásan köszönjük!

      Száraz Krisztina

www.fonyod.hu
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Kishuszár társaimmal izgatottan 
vártuk július végét, mert minden év-
ben akkor kerül megrendezésre 
a kishuszár tábor. 

Az első nap mindenki bol-
dogan érkezett. Berendeztük a 
számunkra kijelölt sátrat. Utá-
na sokat kardoztunk és vetélke-
dőt is rendeztünk, amit sikere-
sen megnyertem.  Az este is ki-
válóan sikerült, a tábortűz mele-
génél jó volt a hangulat.

Kedden közlekedésbiztonsági be-
mutató és biciklis akadályverseny 
volt a program, majd a napot szalon-
nasütéssel és élő zenével zártuk.

Szerdán délelőtt Kómár Ferenc, a 
nagykanizsai Tűzóltóság Parancs-
noka katasztrófavédelmi bemuta-
tót tartott nekünk. Délután Ampli Fe-
renc, a székesfehérvári Vilmos hu-
szárok vezetőjének képes élmény-
beszámolóját hallgattuk meg erdélyi 

A Nők a Balatonért Egyesület Fo-
nyódi Csoportja a Múzeummal 
együttműködve idén is bekapcsoló-
dott az iskolások számára szerve-
zett nyári napközi lebonyolításába. 
Az egyesület önkéntesei a múzeumi 
dolgozókkal közös szervezésben he-
tente egy-két alkalommal egy játékos 
– ismeretterjesztő programmal vár-
ták a napközis gyermekeket, segítve 
ezzel a vakáció tartalmas és szóra-
koztató eltöltését a szünidő alatt.

A programok között szerepelt a 
tanösvény állomásainak felkeresé-
se útközbeni nyomkereséssel és az 

Kishuszár tábor

Nyári napközi

és amerikai útjukról.  Ezen kívül be-
mutatta nekünk 48-as és az I. világ-

háborús huszár egyenruhák közötti 
különbséget. 

Csütörtökön délelőtt cukrász-
kodtunk, nyalókákat készítettünk 
csoki mázzal és kidíszítettük cukor-
kákkal. Délután a Kapos TV-nek be-
mutattuk a tábori életet, amit csa-
tajelenetekkel zártunk. Utána pedig 
Viktor és az én szülinapomat tartot-
tuk. Viktor 8, én 12 éves lettem. Bar-
na bácsiék engem tizenkétszer, Vik-

tort nyolcszor dobták a magasba. 
Mindketten örültünk a tortának, amit 

kaptunk, a barátok nélkül nem 
sikerült volna ilyen jól a köszön-
tés. 

Pénteken délelőtt a nagykani-
zsai I. világháborús hagyomány-
őrzők látogattak meg minket, 
akik nagyon érdekes előadást 
tartottak. Olyan fegyvereket is 
mutattak, amit még soha éle-
temben nem láttam. Kora dél-

után megtartottuk a táborzáró mi-
sét Feri atyával. A nap végén lebon-
tottuk a tábort.

Nagyon sajnáltuk, hogy vége lett, szí-
vesen maradtunk volna még egy hetet 
a Múzeum kert és az alatta lévő erdei 
tisztás nyugalmában. Szerencsések 
vagyunk, hogy évről-évre ebben a szép 
közegben tölthetünk 5 napot. 

  Németh Barna
  kishuszár őrvezető

erdő növényvilágának megismerésé-
vel, a kézműves játszóház, ahol a kő-
festés idén is nagy népszerűségnek 
örvendett, úgy mint ahogy a vízmin-
ta vizsgálás és a horgászás is örök 
kedvencei a gyermekeknek. Azonban 
a NABE Balatonos társasjátékai is ál-
landó kiegészítői voltak a foglalkozá-
soknak. Újdonság volt a környezet-
tudatosság jegyében megszervezett 
közös darázsgarázs készítés, ame-
lyet a múzeumkert erdei környezeté-
ben helyeztünk el, hogy a magányo-
san, és nem agresszív nagycsalád-
okban élő darázs- és méhfajoknak 

nyújtsunk me-
nedéket. A gyer-
mekek így meg-
ismerkedhettek 
a környezetünk-
ben élő másfaj-
ta darazsakkal 
és méhekkel is, 
miközben kipró-
bálhatták magu-
kat a barkácso-

lásban is. Az Önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően hajóval ki-
rándulást tettünk Badacsonyba ahol 
felsétáltunk a Rózsakőig és megis-
mertük a hozzá kötődő népi hiedel-
met.  A hozott elemózsia elfogyasz-
tása után folytattunk utunkat a tan-
ösvényen a Hertelendy-emlék kilá-
tóhely felé. Friss gyümölccsel és ro-
pogtatnivalóval minden alkalommal 
megvendégeltük a gyermekeket, il-
letve a vízbárban többféle vizet kós-
tolhattak, ahol kíváncsiak voltunk a 
véleményükre: vajon melyik ivóvíz 
nyeri el a tetszésüket: az ásványvi-
zek, vagy a csapvíz. Meglepő módon 
a behűtött csapvíz többnyire a ked-
vükre szolgált.

Ezúton köszönjük minden ked-
ves civil segítőnknek, az iskola ve-
zetésének és Fonyód Város Önkor-
mányzatának, hogy támogatásukkal 
idén is lehetővé tették, hogy a fonyó-
di iskolás gyermekek szünideje ilyen 
módon is felejthetetlenebbé vált.

  Jövőre találkozunk!
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Nagy örömmel üdvözöltük egy-
mást a balatonboglári kikötőben, 
ugyanis egész héten aggódva  fi-
gyeltük az időjárás-előrejelzést, 
hogy jó időnk lesz-e  a tervezett 
vitorlázáshoz. Szerencsére nem 
esett az eső, és nagy szél sem 
volt,   így minden feltétel adott volt 
a vízi kiránduláshoz. Szilágyi Mik-
lós kapitány, aki szintén fonyó-
di „öregdiák”,  köszöntötte a kö-
zel negyven fős csapatot, bemu-

Balatoni vitorlázás

Sok szeretettel gratulálunk 
Minczinger Katalin tanárnőnek, 
akinek Sárospatakon a Honisme-
reti Akadémia több évtizedes ki-
emelkedő honismereti munká-
ja elismeréseként” A Honismere-
ti Szövetség Emlékérmet adomá-
nyozta”. A tanárnő megható sza-
vait idézem: „Tiszta szívből örü-
lök az elismerésnek, olyan sze-
retettel és örömmel fogadtam, 
ahogy annak idején szolgáltalak 
benneteket, ahogy ma is teszem 
a dolgomat. Köszönöm nektek, 
valamennyi tanítványomnak és 
nem tanítványomnak, akikkel 
csak összehozott a gondviselés, 
hogy szolgálhattam a „közjót”. 
A szegedi Móra Ferenc Múze-
um homlokzatán ez áll „ A KÖZ-
JÓNAK”. Egyetemi éveim alatt 
jól a szívembe és eszembe vés-
tem. Azt hiszem talán sikerült is 
e mottó szerint élnem.”

 Fonyódi Öregdiákok Baráti Köre

tatta  a „Yachtparty”  
kétárbócos Phoenix 
vitorlását, s pár szó-
val elmondta a nap 
programját. Beszáll-
tunk a hajóba, elhe-
lyezkedtünk és in-
dultunk a túlsó part 
irányába. A Bala-
ton mindig szép, most is csodál-
va néztük a folyton változó szí-
nű, fodrozódó hullámokat. Igaz, 
néha erősebben kellett kapasz-
kodni, amikor a vitorlás megbil-
lent a szélben. Gyönyörködtünk 
a távolodó déli part és az egyre 
közelebb kerülő északi part lát-

ványában. Megér-
keztünk Révfülöp-
re, ahol kikötöttünk 
és pár kellemes órát 
töltöttünk.  Ebéd 
után megnéztük  a 
templom romjait, a 
közösségi házat, az 
ivókutat, sétáltunk 

a kikötő melletti rózsakertben. A 
visszafelé úton  nem fújt a szél, 
így  kedvünk támadt  énekelni.  
Megerősíthetjük, hogy a Balato-
non hajózni egy vitorlás fedélze-
tén kihagyhatatlan élmény!                                                                            
       

      Németh Julianna
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Meghívó

A szervezők célja az volt, hogy az 
éppen arra látogatókat megtáncol-
tassák egy jobb cél érdekében.

A „Let’s flip the climate change” 
lényege, hogy a tinik új őrületével 
(Bottle Flip Challenge) vegyítsék a 
kezdeményezést, ezzel is növelve an-
nak népszerűségét. Szabó Natália a 
rendezvény szervezője szerint: „Min-
denkinek küzdeni kell azért, hogy se-
gítsünk azoknak, akik vízhiányban 
szenvednek.”

Az esemény szervezésében egy 
Balatonalmádi szervezet segítette 
az elszánt önkénteseket, akiknek az 
a céljuk, hogy önkénteskedjenek és 
adományozzanak, valamint segítse-
nek a nőknek, álmaik megvalósításá-
ban.

A lebonyolításban sokat segített a 
Fonyódi Kulturális Intézmények igaz-
gatóasszonya, Molnár Rita.

A klímaváltozásra hívta fel a figyelmet a Vigadó 
téri flashmob
A fiatalok próbálják népszerűsíteni az UNICEF legújabb kampányát

A gyerekek keresték őt fel, hogy 
szeretnének bekapcsolódni ehhez a 
nemzetközi rendezvényhez, de nem 
állt rendelkezésükre technikai segít-
ség. A legfontosabb ilyen intézkedés 
az volt, hogy fel kellett venni a kap-
csolatot az UNICEF-fel, hogy hozzá-
járuljanak a megvalósításhoz. „Az én 

feladatom az, hogy a jó ötleteket ösz-
szekoordináljam, és hogy hitet adjak 
a fiataloknak, hogy minden lehetsé-
ges, amit kitalálnak.”- így nyilatkozott 
Molnár Rita 

A szervezők bevonták a szombati 
fellépő, a LOBO Latino együttes tag-
jait is.

ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI FÓRUM
„ DÉL- DUNÁNTÚLI JOGPONTOK” (GINOP-5.3.3-15-2015-00005) PROJEKT

A Munkástanácsok Országos Szövetsége szeretettel és tisztelettel meghívja Önt/Önöket az EU-s társfinanszírozás-
ban működtetett „Dél-Dunántúli Jogpontok” elnevezésű (GINOP-5.3.3-15-2015-00005 azonosítószámú) projektben a 
2017. augusztus 26-án (szombaton) Fonyódon délelőtt 10 órai kezdettel megrendezésre kerülő Alternatív vitarende-
zési fórum rendezvényre.

A rendezvény helyszíne:
8640 Fonyód, Ady Endre utca 17. – Fonyódi Kulturális Központ (Színház terem)

PROGRAM:
 PROJEKT DÖNTŐBÍRÓI SZOLGÁLTÁNAK BEMUTATÁSA
 TÁJÉKOZTATÓ A VITARENDEZÉS ALTERNATÍV FORMÁIRÓL ÉS TECHNIKÁJÁRÓL I.
 TÁJÉKOZTATÓ A VITARENDEZÉS ALTERNATÍV FORMÁIRÓL ÉS TECHNIKÁJÁRÓL II.
           KONZULTÁCIÓ, SZAKMAI WORKSHOP

Kedvezményezett szervezetek:

Munkástanácsok Országos Szövetsége
ÁFEOSZ-COOP Szövetség
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Alsóbélatelepi Fürdőegyesület közgyűlése
Az egyesületi Tagok elfogadták 

az egyesület 2016 évi beszámoló-
ját.

Jáky Elnök úr ismertette az Egye-
sület álláspontját a településrész 
eseményeiről, az elmúlt egy évben 
történt önkormányzat által végzett 
munkálatokat (Báthory utcai strand 
medertisztítása, Wesselényi utca 
vízvezetékcseréje, aszfaltozás, 
strandok folyamatos karbantartá-
sa, stb.) és elégedettségét fejezte 
ki az településvezetés irányába.

Szükségesnek látja az Egyesü-
let a Szent István tér és a Kápol-
na állapotának javítását, szeb-
bé tételét, virágosítását. A Bátho-
ry és a Huszka strand hínárvágá-
sát, a Strand utcai strandon elen-
gedhetetlen a következő szezon-
ra egy épített illemhely beüzeme-
lése, a régi büfé bontását javasol-
ta az Egyesület. Ezen felül bicikli-
tárolót, padokat, működő büfét és 
játszóteret szeretnének a nyaralók 
a strandon a 2018-as szezonra. 
Az Egyesület kéri az önkormány-
zat segítségét, hogy a Strand ut-
cai strandhoz vezető útvonalon a 
Szent István tér felől a 7-es fő útra 
egy gyalogos átkelőhelyet létesít-
sen, mert jelenleg balesetveszé-
lyes az átkelés, a terveztetés meg-
kezdéséhez 500.000Ft-ot biztosít 
az egyesület. 

Hidvégi József Polgármester Úr 
rövid beszámolót tartott a város 

helyzetéről, az elmúlt év és a kö-
vetkező időszak fejlesztéseiről, el-
nyert pályázatairól. Kiemelte, hogy 
a 2017-es szezon eddig turisztikai-
lag kiemelkedő, szinte minden szál-
lás megtelt a városban. Rengetegen 
vannak a strandokon, a piacon, a ki-
látóban és a városi rendezvényeken 
is. A tervek szerint a 2018-as sze-
zonra elkészül a Strand utcai stran-
don az illemhely, illetve a közgyűlés 
által biztosított pénzhez az önkor-
mányzat is hozzájárul mintegy 2,5 
mFt-tal és elkészül a gyalogos át-
kelő a 7-es fő úton. Tájékoztatta a 
bélatelepi lakosokat, nyaralótulaj-
donosokat, hogy az általuk és a vá-
ros többi részén befizetett adóból 
orvosi ügyeletre 24 millió Forint, 
közvilágításra 42 millió Forint, vá-
rosüzemeltetésre mintegy 300 mil-

lió Forintot költ a város. Hidvégi 
József közbenjárásáról biztosítot-
ta a jelenlévőket, hogy a Strand ut-
cai strandhoz vezető vasúti gyalo-
gos átjáróhoz fénysorompó kerül-
jön telepítésre, mivel jelenleg az át-
kelés a pálya felújítása miatt meg-
emelt sebességgel közlekedő vona-
tok miatt veszélyes. 

A jelenlévők több témában kér-
deztek Polgármester úrtól, többek 
közt szemétszállítás, lomtalanítás, 
útfelújítások, a Huszka strand me-
dertisztítása, a sportszálló helyze-
te, a hegy alatt kialakítandó sétány, 
a csisztai út-bicikli út építése ügyé-
ben, illetve a Bacsák és az Attila ut-
cában a lakosság parkolási gondja-
iról is szó esett a jó hangulatú köz-
gyűlésen. 

         szerkesztőség

Gyermek neve: Cziráki Zsuzsanna
Szül.idő: 2017.07.16.
Anyja neve: Galambos Zsófia
Apja neve: Cziráki Tamás

Gyermek neve: Madarász Miron Ernő
Szül.idő: 2017.05.24.
Anyja neve: Kovács Krisztina
Apja neve: Madarász Ernő

Gyermek neve: Letenyei Rozina
Szül.idő: 2017.07.18.
Anyja neve: Péter Eszter
Apja neve: Letenyei Kálmán

Gyermek neve: Kovács Emma
Szül.idő: 2017.07.22.
Anyja neve: Galambos Éva
Apja neve: Kovács Balázs

megszulettunk.indd   1 2017. 07. 25.   15:03:30
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Szerezz szakmát Fonyódon!
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 bizonyítvánnyal rendelkezők számára 2 év, általános 
iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára 3 év. A résztvevők számára diákigazolványt biztosí-
tunk! Felső korhatár nincs!

 II. Nappali tagozatos, érettségi utáni 2 éves képzésünk:
 • 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
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A Múzeumban az elmúlt nyá-
ri hónapok során színes program-
kínálattal vártuk látogatóinkat. 
Az elmúlt évek során hagyomány-
nyá vált, így idén is csatlakoztunk 
az év legkiemelkedőbb, legkedvel-
tebb múzeumi rendezvényéhez, a 
Múzeumok Éjszakájához.

Második éve, hogy a Nők a Bala-
tonért Egyesület Fonyódi Csoport-
jával közösen, hetente egy alka-
lommal a délelőtti órákban foglal-
koztunk az általános iskola nyári 
napköziseivel. Ugyanakkor idén is 
roppant népszerűek voltak a „Nyi-
tott alkotóműhely” kézműves fog-
lalkozásai, a kerámiafoglalkozás 
és a papírfonás, amelyeket a nyári 
szünet ideje alatt a városunkba ér-
kező nyaraló vendégek számára is 
meghirdettünk. Ez esetben öröm-
mel tapasztaltuk, hogy vendégeink 
évről évre felkeresnek bennünket. 
Továbbá idén is helyszínül szolgál-
tunk a hittanosok- és a kishuszá-

2017.08.13. 17:00
Balatonlelle SE - Fonyódi Petőfi SE
2017.08.19. 17:00
Fonyódi Petőfi SE - Balatoni Vasas SE
2017.08.26. 17:00
Csurgói TK - Fonyódi Petőfi SE
2017.09.03. 16:30 
Fonyódi Petőfi SE - Segesdi SE
2017.09.10. 16:30 
Nagybajomi AC - Fonyódi Petőfi SE
2017.09.17. 16:00
Balatonkeresztúr-B.Máriaf. - Fonyódi Petőfi  SE

A múzeum nyáron
rok rendszeres 
nyári táboroztatá-
sának.

Időszaki ki-
állításaink so-
rán júniusban 
Madarassy István 
ötvös-szobrász-
művész varázs-
latos szoborké-
peit mutattuk be. 
Júliusban Major 
Csaba természet-
szobrász mesés 
műveiből nyílt tárlat. Mindegyik 
kiállításmegnyitó jó hangulatban 
és sok érdeklődővel zajlott, ame-
lyet zenei közreműködőinknek, 
Takácsné Baja Erikának és Péterdi 
Gabriellának is köszönhetünk, hi-
szen rendszeresen emelik megnyi-
tóink színvonalához.

Ősszel sem maradunk progra-
mok nélkül, hiszen számos múze-
umi rendezvény, emléknap előké-

születei zajlanak. Például a szep-
temberi Kulturális Örökség Nap-
jain nyílik meg Szövényi Barna-
bás fotókiállítása és a reformáció 
jegyében egy Biblia kiállítás elő-
adással egybekötve. Októbertől 
pedig a Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja színes programjaira is szeretet-
tel várjuk látogatóinkat, gyermeke-
ket és felnőtteket egyaránt.

         Horváth Helga

2017. ŐSZI SOrSOLÁS
SOMOGY MEGYEI I. OSZtÁLY

2017.09.24. 16:00
Fonyódi Petőfi SE - Toponár SE
2017.10.01. 15:00
Karád SC - Fonyódi Petőfi SE
2017.10.08. 15:00
Fonyódi Petőfi SE - Babócsa SE
2017.10.15. 15:00
Magyaregres Sz.E. - Fonyódi Petőfi SE
2017.10.22. 14:30
Fonyódi Petőfi SE - Tabi Városi SC
2017.10.28. 13:30
Nagyatádi FC - Fonyódi Petőfi SE
2017.11.05. 13:30
Fonyódi Petőfi SE - Somogysárd SE
2017.11.11. 13:30
Kadarkút KSK - Fonyódi Petőfi SE
2017.11.19. 13:00 
Fonyódi Petőfi SE - Marcali VFC

 - Toponár 

SE

 - Toponár SE

SE
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Fonyódiak a Vizes Világbajnokságon

Hét év
(2010-2017)

2010-ben láttunk először Kár-
pátaljáról Fonyódra jövő 14-15 
éves birkózó gyerekeket, akiknek 
egy része a Bacsák György szak-
iskolába, a kisebbek az általános 
iskolába jöttek tanulni. Ma már 
tekintélyt parancsoló fizikummal, 
komoly fiatalemberek. Országos, 
európai eredményeket értek el az 
elmúlt 7 évben birkózásban, de 
sumo-ban is.

Beregszászról, Ungvárról, 
Nagyszőlősről, Munkácsról jöttek, 
a fonyódi Balaton kollégiumba 
nyertek elhelyezést, ahol évekig 
otthonukra leltek. A fonyódi ön-
kormányzat anyagilag támogatta 
őket. Már az első évben lejöttek 
a fonyódi túrakajak vízitelepére - 
kajak - kenut, szörföt próbálgat-
ni. Nagyon élvezték a változatos-
ságot, a bírkózó szőnyegen való 
gyürkőzés mellett.

Vezetőjük, Balogh Vilmos már 
az első nyáron 25-30 fős iskolás 
csoportokat szervezett Kárpátal-
járól, akik felváltva egy hetet tölt-
hettek Fonyódon. Ezek a gyerekek 
rendszeresen jöttek a vízitelepre 
szülőkkel, tanárokkal, kísérőkkel. 
A 7 év alatt mintegy 700 fő.

Az évek alatt két fiatalember 
nőtte ki magát dicséretre méltó-
an: Horváth Viktor és Pohorlyák 
István, mindketten többszö-
rös magyar bajnokok, többszö-
rös európai bajnoki helyezettek. 
Jelenleg a testnevelési egyetem 
edzőképzőjét végzik, és magyar-
orosz-ukrán tolmácsolást is vé-
geznek. A 7 évvel ezelőtti szerény 
40 kg-os gyerekekből izomkolosz-
szusok lettek.

Természetesen az érkező gyere-
keket szívesen fogadjuk, akiknek 
nagy élmény a Balaton, no meg a 
Túrakajak Egyesület vízi élete.

Magától értetődőnek tartom, 
mint az egyesület elnöke, hogy té-
rítés nélkül állunk rendelkezésre. 
Megemlítem, hogy a 2016-os év-
ben a suli-sárkányhajó versenyen 
a birkózó gyerekeknek köszönhet-
tük, hogy az általános iskola 17 
csapatból 3. helyezett lett.

Balogh Vilinek áldásos tevé-
kenységéhez erőt, egészséget, ki-
tartást kívánok! Még sokáig istá-
polja a kárpátaljai magyar gyere-
keket, ami tőlünk telik, mi is be-
segítünk.

  Dr. Lukács Csaba

Július 15. és 21. között Balaton-
füreden rendezték meg a Vizes Vi-
lágbajnokság nyíltvízi úszását. A 
Kajak-Kenu Szövetség felkérése 
alapján 13 db kajakom is részt vett 
az úszók biztonságának felügyelet-
ében. A  Fonyódi Turisztikai Egyesü-
let támogatásával minden hajómra 
felkerült a Fonyód matrica, hogy a 
város jó hírét vigyük. A balatonfü-
redi, siófoki és budapesti kajakos 
biztosítók között 3-an Fonyódról is 
ott voltunk: Végh Mariann, Konkoly 
Kristóf, Konkoly Imre. Nagy élmény 
volt részese lenni a világ egyik leg-
nagyobb sporteseményének.

 Konkoly Imre
 Kajak-kenu kölcsönző
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APrÓHIrDEtéSEK
Különböző méretű boros-
hordók, prés olcsón el-
adók! 
Régi, szép stílbútorok, 
könyvszekrények és szé-
kek eladók!
Tel.: 06-30/834-9580

•
Eladó 1 db új Accu-Chek 
Active vérnyomásmé-
rő beszúrótoll nélkül. Ára: 
3.000.-Ft.
Tel.: 70 276 8488

•
Eladó Fonyód, Fő u. 26. sz. 
78 m2-es földszinti lakás. 
Ára.: 13,9 millió Ft.
Tel.: 70 276 8488

•
Albérletet keresek három 
fő részére hosszú távra Fo-

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.

nyódon vagy környékén. 
Tel.: 06-30/291-2108

•
Energetika tanúsítás, épü-
lettervezés, okleveles épí-
tész, épületenergetika ta-
núsító!
Tel.: 06-20/979-9390

•
Eladó káposzta, savanyú-
ság eltevéséhez 37 L-es 
kőedényhordó, IKEA gör-
gőlábas számítógépasztal. 
Tel.: 06-30/365-4515

•
Eladó (áron alul) ezüst 
Hammarite csatornafes-
ték. 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, 
használt, jó állapotú, két-
pár evezős, jutányos áron. 
E-mail: lukafalvy@freemail.
hu Tel: 06-20/546-0479

•
Eladó 5 db vörösboros 
tölgyfa hordó (60 – 100 
l-ig), 1 db 80 l-es hidrau-
likus szőlőprés, 1 db 300 
l-es szüretelőkád. Tel.: 06-
30/406-7919

•
21 seb. Shimano vál-
tós férfi kerékpár ELADÓ, 
ár 18.000 Ft, érd. 06-
30/6204334



24

2017. augusztus


