
1

Fonyódi Hírmondó

Fonyódi Hírmondó
XVIII. évfolyam 9. szám www.fonyod.hu 2017. szeptember



2

2017. szeptember

Sokszor felmerül a kérdés a la-
kosság részéről: amikor tervezünk, 
fejlesztünk, építünk valamit, arra 
mi szükség van? 

2006-ban, amikor a város közel 
másfél milliárdos adósságot maga 
előtt görgetve a csőd szélén állt, 
akkor még csak álmodhattunk ar-
ról, hogy olyan fejlesztéseink le-
gyenek, amelyeket ma már élvez-
hetünk Fonyódon. 

Egészen 2010-ig küzdöttünk az 
elődeink által ránk hagyott adós-
ságokkal, sőt, a FIDESZ Kormány 
2014-es konszolidációjáig nem lé-
legezhettünk fel igazán. Az első 
ciklusban még nem tudtunk iga-
zán pályázati fejlesztéseket végez-
ni, mert az akkori szocialista kor-
mányzat nem szerződött velünk, 
közel két évig. Ennek is köszönhe-
tően húzódott sokáig a városköz-
pont rehabilitációja, amely során 
megújult a Bacsák tér, a régi Pát-
ria mögötti parkoló, megépült a 
Szabadtéri Színpad a Vigadó té-
ren, rendeztük a környezetét és 

Fonyód a Balaton Kilátója!
épült egy gyönyörű Kulturális Köz-
pont is. Ezt megelőzően vállalko-
zói összefogással csak a Ravata-
lozót tudtuk felújítani, de arra az-
óta is igazán büszkék lehetünk mi, 
fonyódiak.

Amikor megépült az új kilátónk, 
a Várhegyi Széplátó, sokan kérdez-
ték: Van már egy, mi szükség van 
rá? Az elmúlt évek bebizonyították, 
hogy helyes döntés volt építeni egy 
újat, hiszen várakozás felett láto-
gatják évente, illetve egy brandet, 
városmarketinget tudtunk építeni 
rá. Így lehet ma már Fonyód a Ba-
laton kilátója!

A Kulturális Központ felépítése 
előtt egy családi ház volt a Művelő-
dési Házunk, külön épületben, a vá-
ros más területén pedig a Könyvtá-
runk. A VKK felépítésével közpon-
ti helyen, egybe kerültek ezek a 
részegységek, valamint behoztuk 
oda a Turisztikai Egyesület közpon-
ti irodáját, a Fonyód Médiát, de ci-
vil szervezeteknek, egyesületeknek, 
nyugdíjas kluboknak, egyre több 

e s e m é n y n e k 
és foglalkozás-
nak adunk ott 
otthont. Min-
den korábbi-
nál több ren-
dezvény van 
az épületben, 
a színházte-
rem lehetősé-
get ad előadá-
sok megtartá-
sára, melyek-
re, mint látjuk, 
igény van. Hát 
ezért építettük. 

A Vigadó té-
ren a Szabad-
téri Színpad 
átadása előtt 
is voltak ren-
dezvények, de 
egy kocsi pla-
tón volt a szín-

pad. Sőt, azt sokan elfelejtik már, 
hogy 2006 előtt programok sem 
voltak Fonyódon. Azóta a kikötő 
melletti térnek adtunk egy új ka-
raktert, valamint a színpadunk 
méltó helye bármilyen koncertnek, 
illetve rendezvénynek. Megtelt a 
tér élettel, igazi nyári központja lett 
településünknek és nem melléke-
sen a rossz tervezés ellenére, az 
üzletsori üzletek is elkeltek.

A Sándortelepi szabadstrandból 
egy balatoni viszonylatban is kü-
lönleges helyet, a Panoráma stran-
dot hoztuk létre. Hétvégéről hét-
végre rekordot dönt a látogatottsá-
ga, pedig ez fizetős strand, ahogy 
azt a pályázat előírta nekünk. 

A Kripta villa és Kávézó látoga-
tottságában is kevesen bíztak, pe-
dig ma kedvelt helye nemcsak a tu-
ristáknak, hanem a helyieknek is.

Ezek nélkül a fejlesztések nélkül 
nem nagyon tudnánk mit mutatni a 
kiadványainkban és az ide látoga-
tóknak sem. Nem emelkedett volna 
a vendégéjszakák száma 68.000-
ről 117.000-re, nem lennének elé-
gedettek a vállalkozók a bevételek-
kel, nem lennének munkahelyek és 
nem nőtt volna az ingatlanjaink ér-
téke sem a duplájára. Felértékelő-
dött Fonyód.

Most is számos tervünk van, 
hogy fejlődjön a város, de a kér-
dést mindig megkapjuk. Mi szük-
ség van rá? 

Az idő majd újra választ ad ezek-
re a kérdésekre helyettünk is, ami-
kor majd sokan fényképezkednek 
a Dísz tér új szökőkútjánál, spor-
tolnak az új sportcsarnokban, 
vagy amikor kibővítjük, moderni-
záljuk az óvodánkat, megépül a 
kerékpárút és az út Csisztára.

Ma már tudjuk: Fonyód a Bala-
ton kilátója! Ehhez azonban előre 
látni, tervezni kellett és ezt kell ten-
nünk a jövőben is! 

       Hidvégi József,
  polgármester

Előtte...

...utána!



3

Fonyódi Hírmondó

Fonyód Krotoszyn testvérvárosa
Augusztus 20-a az államalapítás 

ünnepe, azonban a nemzeti ünnep 
mellett egy nemzetközi kapcsolat 
megszentesítéséről is szólt ez a nap 
Fonyódon. 

A Városi Kulturális Központ 
színháztermében magyar és len-
gyel nemzeti lobogók, Fonyód és 
Krotoszyn város címeres zászla-
ja fogadta az ünneplőket. 
A néhány napja városunk-
ban tartózkodó lengyel dele-
gáció Franciszek Marszałek 
polgármester vezetésé-
vel érkezett az ünnepi pro-
tokoll alkalmából. Hidvégi 
József, Fonyód polgármes-
tere szívélyesen fogadta a 
vendégeket: az esemény-
re tiszteletét tette Bíró Nor-
bert, a Somogy Megyei Köz-
gyűlés elnöke, valamint Lombár Gá-
bor, Balatonfenyves polgármeste-
re is. A lengyel delegáció tagja volt 
Stanisław Szczotka Krotoszyn járás 
vezetője és Zofi a Jamka asszony is, 
Krotoszyn tanács elnöke.

Májusban, Lengyelországban már 
aláírták a szerződést a felek, ezt 
szentesítették ezen a napon Fonyó-
don is. 

Rákóczi Gréta Virág a Magyar Ál-
lami Operaház Gyermekkórusának 
tagja magyar népdalcsokrot énekelt, 
ezzel kezdődött a ceremónia. 

Beszédében Hidvégi József hang-
súlyozta a testvérvárosi kapcsolatok 

szerepét, ezek erősítését, egymás 
kultúrájának megismerését. Fonyód 
1989 óta már az ötödik ilyen megál-
lapodást kötötte, amelyek mindegyi-
ke külön - külön egy komoly értéket 
képvisel, együtt pedig a város ifjú-
ságának, diákságának világnézetét 
hivatott pozitív irányba mozdítani, 
szélesíteni.

Franciszek Marszałek közel év-
ezredes történelmi visszatekintésé-
ben több jó példát ragadott ki a ma-
gyar - lengyel kapcsolatokra, egé-
szen az Árpád házi királyok dinasz-
tikus kapcsolataitól a lengyel uralko-
dó házzal, napjainkig, amikor együtt 
vagyunk teljes jogú Európai Unió és 
NATO tagok. Kiemelte a korábbi kis-
térségi kapcsolatot, amelyből kiala-
kult a két város közti jó viszony, eb-
ben közreműködött Lombár Gábor 
is, akinek külön megköszönte segít-
ségét. Mint mondta, szívesen írja alá 
a megállapodást Hidvégi József pol-
gármester neve mellett.

A partnertelepülési megálla-
podás ünnepi dokumentumát 
Hidvégi József és Franciszek 
Marszałek írták alá ünnepélyes 
keretek között, ezzel hivatalossá 
téve a kapcsolatot. 

Bíró Norbert is hozott törté-
nelmi példákat, de napjainkat il-
letően megemlítette a Visegrá-

di Együttműködést, amely 
formációnak mindkét 
nemzet oszlopos tagja.

„Európában is páratlan 
érték a lengyel és a magyar 
nemzet közötti összetarto-
zás. Olyan érték ez, amely a 
21. század történelmi viha-
rain is át fog segíteni ben-
nünket. Át fog segíteni ben-
nünket akkor is, amikor egy 
merőben új problémával 

szembesült Európa.” – hangsúlyoz-
ta a megyei közgyűlés elnöke.

Az ünnepi gálaműsort a fo-
nyódi Veress Ábel adta, a Bar-
tók Béla konzervatórium növen-
déke Chopin és Liszt darabokat 
játszott zongorán.

Az erdélyi Borszék, a felvidé-
ki Érsekújvár, a német Leipheim 
és a belga Mettet után a lengyel 
Krotoszyn Fonyód ötödik test-
vértelepülése.  

 „Lengyel magyar, két jó ba-
rát, együtt harcol, s issza borát.” 
(„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do 
szabli, i do szklanki.”)

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

Fonyód város területén, az úttest és 
járda felületére belógó, a közúti köz-
lekedést gátló, akadályozó ágakat, 
fákat Fonyód Város Önkormányza-
ta a saját költségén visszavágatja, a 
közúti közlekedés folytonosságát és 
a kereszteződések beláthatóságát 
így biztosítva.

A visszavágást a közterületen 
lévő és a magáningatlanról kihajló 
fákon és ágakon végezzük el. 

A visszavágás az úttest szélétől 
számítva minimum 50 cm-es távol-
ságon fog történni, a gya-
logút és járda felületére be-
lógó ágakat a kerítés vona-
lában fogjuk visszavágni.

A visszavágás során nem 
esztétikai szempontok alap-
ján történik a munkavégzés, hanem 
a közúti közlekedés biztonságának 
a garantálása a fő szempont. 

 A fákat, ágakat a Fonyódi Vá-

rosfejlesztési és Városüzemelte-
tési Nonprofi t Közhasznú Kft. és a 

Fonyódi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület emberei vágják 
vissza, akik a levágott ágak 
elszállításáról is gondos-
kodnak. 

Munkavégzés tervezett 
ideje: 2017. szeptember közepétől – 
október közepéig.

      Fonyód Város Önkormányzata
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Telt ház volt Fonyódon a szezonban

Megújul a Fonyódi Piac

A 2017-es nyarat a Balatonon 
rendkívüli érdeklődés, sok vendég 
és szálláshiány jellemezte. Nem volt 
ez másképpen Fonyódon sem, ahol 
a teljes szezonban ki lehetett volna 
tenni a megtelt táblát.

„Már június végétől nem tudtunk 
szállást ajánlani az érdeklődőknek 
az irodánkban.” – 
mondta Papp László, 
a P&P Utazási Iroda 
ügyvezetője. „Hosz-
szú évek után ez volt 
a leghosszabb, a leg-
jobban elnyújtott sze-
zon.”  - tette hozzá.

Bors István, a Ba-
laton Utazási és In-
gatlaniroda ügyveze-
tője hasonlóan véle-
kedett az idei szezon-
ról: „Nagy szükség lenne sok új, kor-
szerű, vagy felújított szálláshelyre, 
mert hiába vonzzuk ide a megfelelő 
programokkal, megújult létesítmé-
nyekkel a turistákat, ha nem tudjuk 
elszállásolni őket.”

Alapvetően az irodákban a ma-
gánszálláshelyeket keresték a pi-

henni vágyó vendégek, a két főstől a 
tizenegynéhány fős szállásig bezá-
rólag. A legnépszerűbbek a kisebb 
szállások, a kettő - négy fős házak, 
apartmanok, szobák, az önellátó he-
lyek voltak keresettek.  

Fontos szempont volt a minő-
ségi, magasabb kvalitású szállás-

hely, amely wifivel, internet elérés-
sel rendelkezik, de elvárás ma már 
a többnyelvű műholdas, vagy ká-
beltelevízió is.

A vendégek közel 70%-a magyar 
volt, a külföldiek zöme még min-
dig német, de egyre több a szlo-
vák, lengyel, cseh és osztrák ven-

dég is. Egyre több az elégedett, 
visszatérő vendég is, de új szeg-
mens a kutyás fürdetőhely fejlesz-
tése miatt kialakult vendégkör, 
akik szintén visszajárók. 

Nagyon népszerű főleg a csa-
ládosok körében a Panoráma 
strand, de keresett a két kilátó, a 

piac, a Panoráma sé-
tány és a megújult 
Kripta villa is. 

„Nagyon jól indult 
a szezon, már Pün-
kösd idején is sok 
vendég volt. Júli-
usban minden re-
kord megdőlt, sokan 
mondták, hogy any-
nyian vannak Fonyó-
don, mint a 90’-es 
évek végén. Nagyon 

jó időnk volt, de sokan felismer-
ték, hogy Fonyód egy jó hely, vala-
mint a fejlesztéseink és az elmúlt 
évek marketing munkája is beérett 
idén.” – nyilatkozta Hidvégi Jó-
zsef, Fonyód polgármestere.

	 	 								szerkesztőség

Szerdán és szombaton Fonyód 
parkolóhelyei teljesen megtelnek, 
hiszen ilyenkor látogatható a nagy 
hagyományokkal rendelkező piac. 
A környék legnagyobb élelmiszer, 
használtcikk és iparcikk börzé-
je mindig is nagy látogatottságot 
hozott, az elmúlt években pedig 
a kereskedők száma is jelentő-
sen megnőtt. Ma már nem tudnak 
újabb árusoknak helyet biztosíta-
ni, hiszen a terület telített, közel 
300 kereskedő és magánszemély 
árusítja itt portékáját. Ugyanígy 
megtelt a vásárcsarnok is, ahol 
húsáruk, sajtok, házi szalámik, 
füstölt áruk kapnak helyet, bő kí-
nálatot nyújtva a vásárlóknak. 

Ez a telítettség is ösztökélte 

Fonyód Város Önkormányzatát, 
hogy fejlessze a piacot, amelyre 
300 millió forintos pályázati for-
rást sikerült is nyerni. Ennek ke-
retében megújul a csarnok, amely 
a mai kor követelményeinek meg-
felelő körülményeket biztosít 
majd, illetve praktikusabb elosz-
tást tesz lehetővé a kiadó helyek 
tekintetében. A majd 3 
hektáros piac egyéb te-
rületeit is rendezi a vá-
ros, valamint saját for-
rásból magánterületet 
is vásárol, amely a fej-
lesztéshez szükséges 
és a terület megnövelé-
sét szolgálja. 

Ezzel a stratégiával hi-

vatott Fonyód városa azt a lendü-
letet kihasználva egy újabb szintre 
emelni a Fonyódi Piacot, amelyet 
az elmúlt években elvégzett mun-
kával sikerült elérni. Ma már újra 
a 80-as években tapasztalt látoga-
tottság jellemzi a piacot, amely a 
fejlesztéseknek köszönhetően to-
vább emelkedhet. 
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„Harcsadíjas” vendéglők
2017 nyarára, az V. Harcsafesz-

tiválra egy nagy újdonsággal ké-
szültek a szervezők. Egy szaká-
csokból felálló, szakmai zsűri in-
kognitóban látogatta meg a nyár 
folyamán a fonyódi vendéglá-
tó egységeket, már amelyik har-
csából készült ételt is felszolgál. 
A Harcsa Éve 2017. Fonyódi étte-
remteszt célja az volt, hogy a Har-
csafesztiválon díjazzák a legjob-
bakat, ezzel együtt népszerűsíteni 
a halas, a harcsás ételeket. 

Két helyi étterem érdemelt ki el-
ismerést. A kikötőben található 
Fapipa étterem különdíjat kapott, 
mégpedig a legötletesebb fonyódi 
harcsaételért. Ez a különlegesség 
a Fapipa magyaros Fish and chips 
nevű alkotása volt. 

A legjobb fonyódi harcsaétellel 
Makkos Péter és a Makkos ven-
déglő büszkélkedhet, ők kapták a 
fődíjat. Harcsapaprikás, kapros - 
túrós csuszával lett a legjobb har-
csás költemény, amelyet a Hunya-
di utcai vendéglőben lehet meg-
kóstolni. 

A díjátadón 
Hidvégi Jó-
zsef, Fonyód 
város polgár-
mestere jutal-
mazta a leg-
jobbakat. Rö-
vid beszédé-
ben kijelentet-
te, szeretné-
nek ebből ha-
gyományt te-

remteni és ezeket a díjakat a kö-
vetkező években is átadni. 

A két díjazott étterem regiszt-
rált partnere az önkormányzatnak, 
vagyis Fonyód Kártyát elfogad-
nak, ezért is érdemes megkóstolni 
ezeket a nagyszerű étkeket. 

	 	 						szerkesztőség

Jótékonyság - harcsából készült ételekkel
A Harcsafesztivál keretében is 

jótékonykodtak a szervezők, ezút-
tal Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete és a Fonyódi Mentőala-
pítvány voltak az akció kedvezmé-
nyezettjei.

Pénteken har-
csa – halászle-
vet főztek és osz-
tottak az érdeklő-
dőknek, szomba-
ton pedig harcsa-
paprikást, a bevé-
tel pedig a Hal és 

Könyvtár nyitva tartás
szeptember 1. - június 14.

Hétfő, szerda, péntek: 9.00-17.00
Kedd: 12.00-17.00
Csütörtök: 10.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00
Vasárnap: ZÁRVA

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

(október 1-től május 31-ig): 
Szerda: 08.00 -12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek:    08.00 – 12.00

petyek fesztiválon tapasztalthoz ha-
sonlóan, kihelyezett becsületkasz-
szában gyűlt össze. 

Adományok: 
Péntek, harcsa – halászlé: 64.100,- 

Ft a Fonyódi Mentőalapítvány javára.  
Szombat, harcsapaprikás: 61.000,- 

Ft Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete javára.

	 	 								szerkesztőség
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A Városüzemeltetés munkálatai

Eszközökre nyert pályázatot a Fonyódi Kulturális
Intézmények

A nyár utolsó hónapjában a szél-
sőséges időjárás és a sok nyá-
ri program rendkívül sok feladatot 
adott munkatársaink számára. Eze-
ken felül a tanévkezdésre való felké-
szülés, az intézmények előkészíté-
sére is koncentráltak munkatársa-
ink.

Az állandó öntözés és az ágyá-
sok gondozása mellett, folyama-
tosan koncentráltunk a strandok-
ra, azok felügyeletére. Ugyan úgy, 
ahogy a város többi részén is, a hul-
ladék összegyűjtésére, a füves terü-
letek lekaszálására összpontosítot-
tunk. A Panoráma strandon – az ál-
landó munkák mellett - beüzemel-
tük és üzemeltettük a vizes játszó-
teret, pályázati forrásból pedig si-
került megvalósítanunk három fej-
lesztést: a napvitorlák kihelyezé-
sét a játszótér fölé és a pénztár elé, 
fitnesz eszközöket telepítettünk, a 
homokos futballpálya köré pedig 
palánkot erősítettünk, hogy a ho-
mokot ne hordja szét az erős szél. 
A Bélatelepi strandon hinta állványt 

Fonyód  Város Önkormányzata 
pályázati forrásból 387 000 Forint 
támogatást fordíthat közművelődé-
si intézmény vagy közösségi színtér 
karbantartására, felújítására, mű-
szaki-technikai eszközállományá-
nak, berendezési tárgyainak gyarapí-
tására - szerepelt a pályázati kiírás-
ban.

Pályázati úton összesen három-
százmillió forinttal támogatja az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
azokat a települési önkormányza-
tokat, amelyek közművelődési in-
tézményt, közösségi színteret saját 
fenntartásban vagy közművelődési 
megállapodás keretében működtet-
nek.

A pályázat célja közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér 
karbantartása vagy felújítása, mű-
szaki-technikai eszközállományá-
nak, berendezési tárgyainak gyara-
pítása. A vissza nem térítendő költ-
ségvetési támogatás megállapítá-
sa a települési önkormányzatok ál-
tal vállalt önrész arányában történt. 
A támogatás minimális mértéke 
100.000 Ft. A keretösszegre össze-
sen 726 pályázat érkezett be, közü-
lük 542 nyert támogatást.

Hidvégi József polgármester el-
mondta: Természetesen Fonyód 
esetében csak eszközbeszerzésre 
kerül sor, nincs szükség a 2014-ben 
átadott épület felújítására, tatarozá-
sára. Ennek a pénznek is örülnek, hi-
szen ezt sem az önkormányzatnak 
kell kifizetni, csak az önerőt kell hoz-
zátenni.

A támogatási forrásból olyan esz-
közöket szerezhet be a Kulturális In-
tézmények igazgatója, amelyek se-
gítik a további hatékony működést, 
vagy eddig hiányoztak az épületből.  

- Ilyen eszköz például egy új 
projektor, asztal, konzol, vászon, 
könyvtári létra vagy egy új mikrohul-
lámú sütő a konyhába.  – tájékoztat-
ta lapunkat Molnár Rita, igazgató. 

	 	 				szerkesztőség

és homokozót készítettek a munka-
társaink, a Városi strand is egy hin-
tával bővült. 

A rendezvényeken való segédke-
zés, a rendezvények helyszínének 
biztosítása és tisztántartása mellett 
a 20-i rendezvények előtt új zászló-
tartókat készítettek a munkatársa-
ink, kihelyezték a közterületi zászló-
kat. 

A Bölcsődében két szoba újult 
meg a falak lefestésének köszön-
hetően, valamint új lámpateste-
ket szereltek fel munkatársaink. 
Az oktatási évkezdés előtt kisebb 
munkálatokat végeztünk az intéz-
ményekben. 

A Bartók Béla utcai önkormány-
zati bérlakás (Mari villa) karbantar-
tási munkálatait végeztük, felújítot-
tuk, festettük. 

Az útburkolati munkálatok is foly-
tatódtak. Kátyúzás a Nefelejcs u., 
Jegenye u., Tompa Mihály u., Tiborc 
u., Napsugár u., Magay u., Bartók 
Béla u., Badacsony u., Szabadság 
u., Magyar Bálint u., Vasvári Pál ut-

cákban történt, fehér mészkőzúza-
lék szétterítése és a kátyúk kőzúza-
lékkal való feltöltése pedig az Edi-
son u., Egressy u. és Nagyenyedi ut-
cákban valósult meg. 

A Kupa vezér utcában az árkok 
és vízelvezetők tisztítását és javí-
tást végeztük el.

        Kristóf Györgyné
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A Vízi Sportközpont turisztikai fejlesztése a cél
A „Balaton vízi turizmusának 

komplex fejlesztése” című pályá-
zat keretében a Magyar Kajak – 
Kenu Szövetség hét darab vízi bá-
zist alakít ki a Balaton körül. Ez 
jól illeszkedik Fonyód város vízi 
sportturizmust megcélzó koncep-
ciójához, ebből fakad az az együtt-
működés, amelynek keretében a 
Szövetség az egyik ilyen bázist 
Fonyódra tervezte meg. A beru-
házás lényege, hogy a hét bázis a 
Balaton különböző településein lé-
tesülne és ahogy kerékpárral nép-
szerű körbetekerni a magyar ten-
gert, egyre inkább van igény mind-
ezt vízi sporteszközzel is megten-
ni. Ezeken a helyszíneken lehet 
majd a sporteszközöket letenni, 
vagy akár megpihenni ott.

Ennek a GINOP-os pályázatnak 
a keretében, 16 millió forint érték-
ben, egy kajak – kenu sporteszköz 
tárolót létesítenek a telepen, vala-
mint megközelítőleg 17 millió fo-
rint értékben vízi sporteszközöket 
vásárolnak, amelyet használatra 
helyeznek ki a területre. Az önkor-
mányzat reményei szerint ezt a le-
hetőséget 2018 nyarán már bárki 
igénybe veheti. 

Sportszakmai elismerést kapott 
a Vízisport Központ területén mű-

A nyári főszezonban teljesen megszokott 
volt, hogy a televíziós stábok „egymásnak adták 
a kilincset” Fonyódon, akár élő bejelentkezések 
formájában is, annyira nagy volt a média érdek-
lődés a városi programok és látnivalók iránt. Fo-
lyamatos volt az írott sajtó és az online média 
fonyódi témájú cikkeinek publicisztikája is. 

A turisztikai szezonnak ugyan vége, a meg-
keresések azonban továbbra is érkeznek az ön-
kormányzathoz, így például szeptember ele-
jén egy egész napot forgatott turisztikai att-
rakcióinkat bemutatva az MTVA stábja. Őket a 
Hatoscsatorna munkatársai követték, akik in-
gatlanértékesítés szempontjából találtak Fo-
nyódra.

ködő Vagabund Vitorlás Sport-
egyesület is, amely a Vitorlás Szö-
vetséggel együttműködve akkre-
ditált képzéseket folytat. Ennek is 
köszönhetően a Vitorlás Szövet-
ség is fejlesztési lehetőség felkí-
nálásával kereste meg a várost. 
Ez a projekt is a vízi sportturizmus 
népszerűsítését szolgálja, ennek 
kapcsán kezdtek egyeztetéseket 
a felek. 

Az önkormányzatnak 6-8 éve 
vannak konkrét el-
képzelései a terü-
let fejlesztését ille-
tően, ezeket a Szö-
vetség támogatá-
sával karöltve való-
síthatják meg a jö-
vőben. 

Hidvégi József, 
Fonyód polgármes-
tere interjújában 
érzékeltette, hogy 
ez egy nagy horderejű fejlesztés 
lenne:

„Tervezünk egy olyan főépüle-
tet, ahol vizesblokkok, oktató hely-
ségek, tároló helységek lennének 
kialakítva, de megoldódna a terü-
let közvilágítása, a járda kialakí-
tása és a partvédőmű megépíté-
se is. Természetesen új stégeket 

is beszereznénk és eszközbeszer-
zés is része lenne a pályázatnak. 
A Magyar Turisztikai Ügynökséggel 
egyeztetve pedig a Városi strand 
fejlesztését is ezzel egy időben va-
lósítanánk meg.” 

Utóbbinál játszótereket, a meg-
lévő kőépület felújítását, közvilá-
gítás kiépítését, utakat, sétányt, 
felnőtt fittness elemeket telepíte-
nének és a meglévő sportpályák 
bővítését szeretné kivitelezni a vá-

ros vezetése. 
Sikeres pályázat esetén, a há-

rom különálló projekt komplex ke-
zelésében közel 1,1 milliárd fej-
lesztés valósulhat meg a terüle-
ten, ebből a Vízisport Központ bő-
vítése és modernizálása önmagá-
ban félmilliárd forint értékű. 

	 	 				szerkesztőség

Vegyük észre!



8

2017. szeptember

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

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 pulykarizottó.

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.

09.27. Szerda Brokkoli krémleves.
„A” Natúr csirkemell párolt zöldséggel, hasábburgonyával.

„B” Rántott sajt párolt rizzsel tartármártással.

09.28. Csütörtök Csontleves.
„A” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával.

„B” Hentes tokány párolt rizzsel.

09.29. Péntek Palócleves.
Darás tészta, gyümölcs.

10.02 Hétfő Tojásos rántott leves.
„A” Bolognai spagetti.

„B” Brassói aprópecsenye.

10.03 Kedd Kertészleves.
„A” Tejszínes csirkemell párolt rizzsel.

„B” Rakott brokkoli.

10.04. Szerda Fokhagyma krémleves.
„A” Budapest szelet petrezselymes burgonyával.

„B” Sertésszelet pirított gombával és rizzsel.

10.05. Csütörtök Burgonyaleves.
„A” Zöldbabfőzelék sertéspörkölt feltéttel.

„B” Borsos tokány tésztakörettel.

10.06. Péntek Nyírségi gombócleves.
Kakaós csiga, gyümölcs.

10.09. Hétfő Gombaleves.
„A” Olaszos pulykaragu zöldséges bulgurral.

„B” Pincepörkölt kovászos uborkával.

10.10 Kedd Daragaluska leves.
„A” Finomfőzelék vagdalt hússal.

„B” Rakott tészta.

10.11. Szerda Fahéjas almaleves.
„A” Rántott halfi lé rizzsel és tartármártással.

„B” Rántott szelet petrezselymes burgonyával és 
csemegeuborkával.

10.12. Csütörtök Zöldborsóleves.
„A” Tarhonyás hús káposztasalátával.

„B” Lecsós apróhús párolt rizzsel.

10.13. Péntek Paradicsomos húsos káposzta.
Pogácsa.

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

A fonyódi strandok szeptember 
1-től továbbra is szabadon látogat-
hatóak, a Panoráma strand és a ku-
tyás fürdetőhely ez időszaktól nem 
fi zetős, de szabadon/ingyenesen 
látogatható. A Panoráma strand a 
Wibit élménypark és a vizes (kalóz-
hajós) játszótér már nem üzemel.

A Kripta villa 2017.09.30-ig na-
ponta 11:00-19:00 óra közt látogat-
ható, a Sipos-hegyi és a Várhegyi ki-
látók pedig hétvégenként (szo-vas) 
10:00-18:00 között (a kilátókat cso-
portoknak (10 fő felett) előzetes be-
jelentkezés alapján a megadottaktól 
eltérő időpontban is kinyitjuk. Kérjük, 
hogy az időpont egyeztetés a terve-

Figyelem! Változás!
zett látogatás előtt 
minimum 24 órával 
történjen meg).

A parkolók közül 
a Fürdő utcai par-
koló és a piac par-
koló szeptember 
elsejétől ingyene-
sen használható, a 
Hunyadi utcai par-
koló marad fizetős 
hétköznap 08:00-
16:00 óra között, 
Fonyód kártyával 
a megjelölt szaka-
szon 1 órán át in-
gyenes.

Felhívás
Fonyód Város Önkormányzata lehetőséget bizto-
sít a Fonyód város közigazgatási területén élők 
számára, hogy a Mindenszentekre való felkészü-
lés jegyében, a sírok rendbetételére és kitisztításá-
ra ingyenes járatot vehessenek igénybe a fonyódi 

temetőbe és vissza.
A jelentkezés regisztrációhoz kötött, amely a Szo-
ciális Központ munkatársain keresztül tehető meg 

az alábbi elérhetőségeken. 
A tervezett járatok: 

Október 21. (szombat)
Október 28. (szombat)

A járat 13 órakor indul, a beszállóktól függ az
érkezés. A visszaindulás minden esetben 16 óra.

Regisztráció: 
Telefon: 06-85/560-212

E-mail: szockozpont@fonyod.hu
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A Dermisz Kozmetika bemutatja:
“Ragyogó Aranykor 60+” programját, 60+os hölgyvendégei számára.
Hisz tudod, “…nem csak a húszéveseké a világ…”

Az életkor csak egy szám, ezért 
a szépségápolásról 60 felett sem 
kell lemondanunk, hisz az idő vas-
foga képes az arcbőrünkön látvá-
nyos nyomot hagyni. A laza kötő-
szövetek mellett zsír-, és vízhiány 
vagy éppen túlzottan zsíros és tág 
pórusok is megjelenhetnek. A prob-
lémák listáját tovább bővítik a nem 
kívánatos szőrszálak, valamint a 
pigmentfoltok. Ez az az életkor, ami-
kor fokozott figyelmet érdemel a 
bőr. Szépségszalonunkban többek 
között azért is imádjuk a 60+os kor-
osztályt, mert bőrük látványosan 
meghálálja a minőségi kényezte-
tést. Ezért “Ragyogó Aranykor 60+” 
elnevezéssel külön programot dol-
goztunk ki a 60. életévét betöltött 
hölgyvendégeink számára.

Bőrszépítő kényeztetésre 
vágysz? Komplett sminktetoválás 
az álmod? Netán az arcodon  meg-

erősödött szőreidtől szeretnél meg-
szabadulni? Mi mindenre gondol-
tunk és mindhárom területre ked-
vezményes csomagot, ill. ajánlatot 
dolgozunk ki. Ne vívódj tovább, gye-
re bátran hozzánk! A tegeződés ná-
lunk a közvetlen, barátságos hang-
nem jele, de természetesen a sze-
mélyes találkozás alkalmával korod-
nak megfelelően köszöntünk. Biztos 
lehetsz benne, hogy kedvesen, udva-
riasan, mosolyogva fogadunk.

„Az idő múlásával sokkal bölcsebb 
lettél, de magaddal vajon eleget tö-
rődtél? “Aranykor” programunk ra-
gyogó lehetőség néked, szeretettel 
várunk, hogy szebbé tegyünk téged!”

  (Dermiszes Lányok)
Információ és bejelentkezés:

06 30/267-9371,
Dermisz Kozmetika,

Fonyód, Ady Endre u. 7. 
Web: dermiszkozmetika.hu/

ragyogo-aranykor
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Szeptember 16-tól október 31-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Szeptember 16.,
Szombat, 17 óra

Szeptember 21.,
Csütörtök, 10 óra

Szeptember 23.
Szombat, 9 óra

Szeptember 23.
Szombat, 18 óra

Szeptember 26.,
Kedd, 17 óra

Szeptember 29.
Péntek, 14.30 óra

Október 6., 
Péntek, 13.30 óra

Október 1.
Vasárnap, 15 óra

Október 7.,
Szombat, 10 óra

Október 7.,
Szombat, 14 óra

Október 23.,
Vasárnap, 17 óra

Október 27.,
Péntek, 18 óra

Október 31.,kedd

Szeptember 17.,
Vasárnap,

16 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Kulturális Örökség Napjai: Szövényi Barnabás
fotókiállítása

„Mindenütt jó, de legjobb otthon” - 
gyermekelőadás, jegyár: 1200 Ft

A tengeri-hántás Arany János nyomán: kukorica-
fosztás a valóságban - néprajzi foglalkozás

Idősek Világnapja- idősek hónapjának
nyitórendezvénye vacsorával

Ökumenikus Kulturális Est: Völgyessy Szomor
Fanni előadóművész látványkoncertje a

reformáció emlékévének alkalmából.

Családi Futónap

Tök jó nap Fonyódon

Városi ünnepi megemlékezés 

Kegyeleti Megemlékezés Helyszínek: Kossuth erdőben lévő emlékműnél, azt követően a protestáns templom 
mellett található polgári áldozatok kopjafájánál, majd a Fácános palánkvári emlékoszlopnál, 15:00 órától

A Sirály Art Képző és Iparművészeti Kör
kiállításának megnyitója

Madármegfi gyelés: vonuló madarak
ősszel a Balatonnál

Nemzeti gyásznap-Aradi Vértanúk emléknapja

A Feng Shui Galéria 20. születésnapi rendezvénye

Kulturális Örökség Napjai: Biblia kiállítás a
reformáció jegyében

A kiállítást előadásával megnyitja Halász Noémi

Helyszínek:
Hajóállomás; Fácános palánkvár; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.);
Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kossuth erdő; Piac; Protestáns templom; Vigadó tér; 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (Fő u. 8.); Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.) 

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Piac

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

(Ady Endre u. 17.)(Ady Endre u. 17.)(Ady Endre u. 17.)

Vigadó tér

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Mátyás Király Gimnázium 
aula és étterem

Hajóállomás
(rossz idő esetén: Múzeum)
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Időpont: Szeptember 16-17.,
Szombat - Vasárnap

11 óra, 14 óra

Kulturális Örökség Napjai:
Ingyenes látogathatóság és tárlatvezetés

a Fonyódi Múzeumban

Kegyeleti Megemlékezés Helyszínek: Kossuth erdőben lévő emlékműnél, azt követően a protestáns templom 
mellett található polgári áldozatok kopjafájánál, majd a Fácános palánkvári emlékoszlopnál, 15:00 órától

Kulturális Központ

Piac

Múzeum

Múzeum

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

Szent József családos misék:
október 14.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2017. szeptember 17. vasárnap
9:30 istentisztelet    

2017. október 01. vasárnap
9:30 úrvacsorás istentisztelet

2017. október 15. vasárnap 9:30
istentisztelet a protestáns templomban

(József u. 21.)
Házi bibliaóra

2017. október 11-én, szerdán 16 órakor 
Ottóffy Attiláéknál  Dobó I.u.2.
Ökumenikus Kulturális Estek

 a Fonyódi Múzeumban
2017. szeptember 26-án, kedden 17 órakor

Látványkoncert a reformáció emlékévre
Völgyessy Szomor Fanni előadóművész

Református Istentiszteletek
rendje

Istentiszteleteinket 11.00 -tól tartjuk. 
Minden hónap első vasárnapja családi isten-

tisztelet
Minden hónap utolsó vasárnapja úrvacsora-

osztás
Bibliaóra Balatonfenyvesen az Imaházban 
(Pozsonyi utca 4.) szerdánként, 17 órától.

Minden vasárnap 11-től istentisztelet.

Gyermek neve: Somodi Zalán
Szül.idő: 2017.08.08.
Anyja neve :Ország Ildikó
Apja neve: Somodi Lajos

Gyermek neve: Somodi Martin
Szül.idő: 2017.08.08.
Anyja neve: Ország Ildikó
Apja neve: Somodi Lajos

Gyermek neve: Lakatos Bence Kristóf
Szül idő: 2017.08.14.
Anyja neve: Petrény Zsuzsanna
Apja neve: Lakatos Sándor

megszulettunk.indd   1 2017. 08. 28.   12:06:11

Vigadó tér

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Mátyás Király Gimnázium 
aula és étterem

A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája 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 ren-
delkezők számára 3 év. A résztvevők számára diákigazolványt 
biztosítunk! 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, álla-

milag elismert szakképesítést igazoló 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

Szerezz szakmát Fonyódon!
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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

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS FONYÓDI INDULÁSSAL
Komárom-Komarno-Tata: 
3 város – ezernyi látnivaló
2017. szeptember 23. (szombat): 8.900 Ft/fő
„Mini országjárás” a kisbéri 
Mini Magyarország Makettparkban, 
látogatás a komáromi Monostori Erődben, 
séta a szlovákiai Komarnoban, a napot Tatán, 
a „vizek” városában zárjuk.

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. 08. 28.   12:10:16 ELKÖLTÖZTÜNK!
A  MOSODA 

a Szent István utca 109. szám alatti telephelyéről 
új címre költözött.

Új elérhetőségeink:
8640 Fonyód, Sándor utca 50.
(Domb utca 
és Sándor utca kereszteződésében, 
a régi Dreher Étterem helyén)
Telefon: 85/900-148 
E-mail: info@hevaclean.com  
Weboldal: www.mosodafonyod.hu

Nyitva tartás: 
H-P: 8.00-17.00 
Szo: 8.00-13.00

Várjuk kedves régi és új Megrendelőinket!
Hegyi Attila ügyvezetőHegyi Attila ügyvezető

mosoda_fonyod_negyed_oldal.indd   1 2017. 08. 25.   13:51:24
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Időseink nemrégiben meg-
hívást kaptak Zoltán atyá-
tól a katolikus templomba, ahol 
Nagyboldogasszony Napja alkalmá-
ból egy igazán lélekemelő misén ve-
hettek részt. Ezúton is köszönjük a 
meghívást és az Atya kedvességét, 
mellyel mindnyájunk szívébe egy kis 
békességet hozott ezen a napon. A 
közeljövőben az elmaradt bugaszegi 
kirándulás pótlását tervezzük, mely-

Nagy örömmel jelenti be a Szociá-
lis Központ, hogy a szeptember első 
napjaiban megérkezett a várva várt 
új autó.

A gépjárművet az idei költségve-
tésbe tervezve vásárolhatta meg az 
intézmény. A Ford Transit Custom tí-
pusú autót az idősek nappali ellátá-
sa során, valamint az étkeztetés biz-
tosítására tudják használni. Érkezé-

„Fáradozzatok annak a városnak 
a jólétén, és imádkozzatok érte az 
Úrhoz, mert annak a jólététől függ a 
ti jólétetek is!”

Véget ért az 1.Vakációs Biblia-
hét. Augusztus második hetében 
összegyűlt kicsi és nagy a Múze-
umban, hogy megismerkedjünk 
egymással, Dániellel és barátaival. 
A „szemünk láttára” hurcolták őket 
fogságba, dobták őket tüzes ke-
mencébe és az oroszlánok vermé-
be. Megtanultuk és megértettük, 
hogy bátrak és kitartóak legyünk, 
hogy milyen fontos a barátság és 
hogy Istennel semmi sem lehe-
tetlen. Énekeltünk, táncoltunk, et-
tünk, fociztunk, strandoltunk, drá-
máztunk, kézműveskedtünk, imád-
koztunk! Készült zöldséges kosár, 
gyurmafigurák, homoklabda, ba-
rátság karkötő, hittanos póló. Va-
sárnap a táborzáró Istentisztele-
ten megtelt a templom. A szerep-

A Szociális Központ hírei

Új gépkocsival büszkélkedik a Szociális Központ

Új élmények az 1.Vakációs Bibliahéten

re valószínűleg akkor kerítünk sort, 
ha megérkezik az intézménybe az 
újonnan vásárolt kisbusz, melyet 
már mindenki nagy örömmel vár. 

Szintén örömhír, hogy az intéz-
mény dolgozóinak létszáma az 
utóbbi időben bővülhetett, hiszen új 
dolgozók kerültek felvételre a csa-
lád- és gyermekjóléti központhoz 
esetmenedzserként, illetve az alap-
szolgáltatási területre házi gondozó-

ként is. A későbbiekre pedig továb-
bi létszámbővülést tervezünk, annak 
reményében, hogy csapatunk még 
több szakemberrel gazdagodik. 

Sajnos azonban nem csak jó hí-
rekkel tudunk szolgálni. Szomorúan 
kellett búcsút vennünk Cserti-Csapó 
Zoltántól, aki e hónapban hunyt 
el. Vidámsága és harsány neveté-
se gyakran gazdagította a Szociális 
Központ életét. Nyugodjék békében!

sét mind az ellátot-
tak, mind a dolgozók 
nagy ováció közepet-
te fogadták. Remél-
jük, hogy az új jármű 
nagyon sokáig tesz 
majd jó szolgálatot a 
Központ munkája so-
rán.         

							szerkesztőség

lők bőrébe bújva beszámoltunk a 
héten tanult történetekről, élmé-
nyeinkről és a nagyokkal egy közö-
sen megírt imádságot is elmond-
tunk:

„Uram, áldalak Téged, mert itt le-
hettünk a táborban, új embereket 
ismerhettünk meg, hogy minden-
nap jól lakhattunk, hogy új dolgo-
kat tudhattunk meg Rólad.                             

Köszönjük, hogy összekovácsol-
tál bennünket, és a vezetőket, akik 
által szóltál hozzánk, és köszön-
jük Lóci névnapját, amiért kaptunk 
Nutellát, a jó időt és a strandolást.

Bevallom neked, nem mindig et-
tük meg az ebédet, hogy péntekre 
nagyon elfáradtunk, és be kell val-
lanunk, hogy néha titokban loptunk 
vajas kekszet.

Kérünk téged, áldd meg a vezető-
ket, hogy jövőre is találkozhassunk, 
hogy Sári ne veszítse el többé a 
szemüvegét, hogy Pötyi jövőre is el 

tudjon jönni a táborba, Rékának és 
Eszternek, hogy felépüljön a házuk, 
Barninak, hogy javuljon a matek je-
gye, és felvegyék az egyetemre, 
Andrisnak, hogy javuljon a memó-
riája, Jankának, hogy felsőben jobb 
lehessen tesiből, Mártinak, hogy le-
hessen szólója táncból és Jancsi-
nak, hogy továbbra is ilyen jókedvű 
legyen.

Kérünk bocsásd meg nekünk, 
hogy sok kekszet loptunk, hogy a 
játék időnként fontosabb volt,  mint 
Rád figyelésünk.

Hálát adunk, hogy mindenkinek 
nagyon tetszett az 1.Vakációs Bib-
liahét. Add meg Urunk, hogy mi is 
olyan bátrak lehessünk, mint Dáni-
el, és minden helyzetben csak Té-
ged kövessünk. Ámen.”

Jövőre várunk téged is! 
Ne feledd: 2018. augusztus má-

sodik hete 2.Vakációs Bibliahét!
          Fekete Janka
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Mire a Hírmondó megjelenik- 
szeptemberben megtartjuk első tag-
gyűlésünket, melyen 
a következő hóna-
pok munkamenetét 
egyeztetjük. Igaz au-
gusztus 16-án már 
egy kicsit dolgoz-
tunk. Ekkor fogad-
tuk a Mozdulj Egye-
sület tandemes Ba-
laton kerülő túrázóit. 
Ők az a csapat akik látássérült fi ata-
lokkal immáron nyolcadik éve túráz-

Augusztus 31-én ünnepélyes 
tanévnyitóval vette kezdetét a 
2017/2018-as tanév.

Fonyód város és iskolája jó híré-
nek köszönhetően 19 tanulóval bő-
vült a tanulói létszám. E tanulók 
többsége a Fonyódra költözött csa-
ládok gyermeke.

Így a Palonai Magyar Bálint Álta-
lános Iskola tanulói létszáma 281 
fő, akik 14 osztályban kezdik az 
idei évet.

38 elsős lépte át először az iskola 

Kirándulás Esztergomba
2017. szeptember 28. csütörtök

7:00 indulás Fonyódról a Balaton Kollégiumtól busszal (49 fő)
10:00  Esztergomi  Bazilika és a Kincstár megtekintése, ebéd
14:00 Balassi Bálint emléktábla megkoszorúzása a Kis-Duna sétányon a 
Hadigondozottak nevében
14:30 után várnak minket az evangélikus és református lelkészek
16:45-kor  Indulás haza.
Részvételi díj: 3500 Ft/fő (buszköltség,parkolódíj,ebéd,belépők)
+Támogatás az önkormányzattól  150 000 Ft.   
Jelentkezési határidő: 2017. szept.22.
Hadigondozottak Szövetsége            Fonyódi Egyházak Ökumenikus           
Fonyódi Szervezete                                             Tanácsa
Ottóffy Attila
0620-824-5341
Jelentkezés: Ottóffy 06 85-361-516
e-mail cím: ottoffyneildiko@gmail.com; mobil: 30-573-2773

LIONS hírek

Megkezdődött a tanév
kapuját, így két első 
osztály indult.

2007 óta ked-
ves, szép kezde-
ményezés, hogy a 
tanévnyitó ünnep-
ség után az önkor-
mányzat ajándéka 
várja az iskolába 
lépő kis elsősöket.

Szeptember el-
sejével pedig becsengettek reggel 
8 órakor és az első tanórákkal meg-

kezdődött a tanítás is!
                     szerkesztőség

nak. Idén több mint hetvenen vettek 
részt. Mi ebéddel vártuk a csapatot a 

kajaktelepen. Tarcsay 
Gyuri főzte a fi nom 
gulyást, Csaba Bá-
csi pedig vízre vitte a  
csapatot. Nagyon jól 
érezték magukat, és 
egy emléklapot kap-
tunk az egyesülettől.

Megkezdtük a tá-
mogatott gyerekeink 

iskolai felkészítését: iskolaszerek, 
ruha stb.

Még a júniusi taggyűlésen hatá-
roztuk el, hogy a jótékonysági bált 
november 11-én szeretnénk tartani. 
Tervezünk egy közös kirándulást is 
októberre, de erről majd a későbbi-
ekben.

A városmakett projektünkről sem 
mondunk le, készül a látványterve, 
melyet majd közszemlére szeretnénk 
kitenni véleményezésre.

Elérhetőségünk: fonyodilions.hu, 
facebook/lionsclubfonyod.

        Fábián Lászlóné

Idősek hónapjának
rendezvényei:

A programokon a részvétel ingyenes. A nyitó- és 
záró rendezvény vacsoráján, valamint a Sétaha-
józáson való részvétel előzetes  regisztrációhoz  
kötött!
Regisztrálni: a Fonyódi Kulturális Intézmények-
ben személyesen vagy 06 85 900 050, 06 20 380 
37 78 telefonon vagy a Járási Szociális Központ-
ban  személyesen,  vagy a 06 20 382 11 48-as te-
lefonszámon lehet. 

Október 1. Vasárnap, 15.00 óra: Idősek Vi-
lágnapja- idősek hónapjának nyitórendez-
vénye vacsorával a Mátyás Király Gimnázium 
aulájában és éttermében. (Regisztrálni lehet: 
09.28. csütörtökig)
Október 5. Csütörtök, 14.00 óra: Sétahajózás 
a Balatonon. Helyszín: Kikötő. (Regisztrálni 
lehet: 10.03. keddig)
Október 17. Kedd 15.00 óra: „Hétköznapi 
örömök„ Kiállítás megnyitó a Járási Szoci-
ális Központ nappali ellátottjai, színes kéz-
műves termékeiből a Fonyódi Kulturális Köz-
pontban.
A kiállítás megtekinthető 2017. 10.17-től-
10.31-ig nyitvatartási időben.
Október 30. Hétfő, 14.00 óra: Kézműves fog-
lalkozás a Fonyódi Kulturális Központban.
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Az Erzsébet Táborok Magyar-
ország legnagyobb táboroztatási 
programja, amelynek feladatait az 
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyer-
mekekért Alapítvány végzi. 

Az alapítvány a gyermekprogra-
mok, valamint ifjúsági táborok szer-
vezésével kapcsolatos feladatait 
közfeladatként, Magyarország Kor-
mányának támogatásával valósítja 
meg. Idén több mint 100 ezer 
fiatal kikapcsolódásáról gon-
doskodik az alapítvány. 

2017-ben 26 ezer gyermek 
nyaralt a Balaton partján, ahol 
hétről hétre számos progra-
mot és kikapcsolódási lehető-
séget biztosított az alapítvány, 
valamint 55 ezer gyermek vett 
részt az ország 500 pontján 
tartott Napközi Erzsébet-tábo-
rokban. 

A népszerű Fonyódligeti Erzsé-
bet-táborban igazi gyermekfesztivá-
lon érezhették magukat a gyerekek, 
az alapítvány széles körű szórakoz-
tató, sport, életmód, kulturális, ha-
gyományőrző és tudományos prog-
ramokat kínált. A turnusok időtarta-
ma a nyári táborok esetében 6 nap/5 

Napjainkban mind kevesebben 
tartják ünnepnek szeptember 8-át, 
Kisasszony napját. Pedig az ember 
többnyire nem feledkezik meg édes-
anyja születésnapjáról. Csak nekünk 
nem jut eszünkbe égi édesanyánk? 

Amikor a gyermeknevelésről hallok, 
mosolyognom kell a magyarázatokon. 
Még mindig nem tudják, hogy a gyer-
meknevelés alapja a szülők és a csa-
lád példája? Minden kisgyerek olyan, 
mint egy tiszta szivacs, mely magá-
ba szívja mindazt, amit maga körül 
lát, hall, tapasztal. Beszélni is az édes-
anyját utánozva tanul meg, viselked-
ni úgy szintén. Mindenben a környe-
zete példáját követi, ezért nem mind-

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Erzsébet Táborok - Fonyódliget

éjszaka, vasárnaptól péntekig tartó 
táborozással és a napi ötszöri bősé-
ges étkezéssel. 

Fonyódligeten többek között vízi 
kalandpark, vadonatúj játszóterek, 
népi játékok, óriástrambulinok, sár-
kányhajózás, vitorlázás, kalandpark, 
kézműves foglalkozások, közösség-
építő sportprogramok, tábori olimpia 
és Ki mit tud?, koncertek és táncház 

is várta a gyermekeket.
Idén először közel 150, javarészt 

hátrányos helyzetű egyszülős csa-
ládban nevelkedő gyermek üdült a 
Fonyódligeti Erzsébet-táborban, ahol 
élmény- és ismeretterjesztő foglalko-
zásokon vehettek részt, de tematikus 
sportprogramokon keresztül akár az 
öttusával is megismerkedhetnek. 

A táborozó gyerekek Zánkán és 
Fonyódligeten is napi ötszöri bősé-
ges étkezésben részesülnek. A 10 
turnus alatt egyebek mellett 15 ton-
na hús, 21 tonna friss gyümölcs és 
több száz kiló sajt fogyott el az étke-
zések során. 

2017-ben 26 milliárd Ft többletfor-
rás rendelkezésre bocsátásáról ha-
tározott a kormány. A többletforrás 

a Zánkai Erzsébet-tábor, vala-
mint a Fonyódligeti Erzsébet-
tábor fejlesztéseit biztosítja, 
így a színvonalas programokon 
túl, 21. századi körülmények 
között vakációzhatnak majd a 
gyerekek. A fejlesztésre fordí-
tandó forrásnak köszönhető-
en a Fonyódligeti Erzsébet-tá-
borban minden meglévő épüle-
tet elbontanak, a meglehetősen 

rossz állapotban lévő épületek helyé-
re – a táborhely jellegének megőrzé-
sével – új épületek létesülnek, emel-
lett megújul az összes sportpálya is.

A fejlesztések befejezéséig a tá-
boroztatás zökkenőmentesen foly-
tatódik.

 Erzsébet a Kárpát-medencei
 Gyermekekért Alapítvány

fotó: Erzsébet Táborok

Kisasszony napján elmennek a fecskék
egy, milyen ez a környezet. Jómagam 
csodálatos emberek példáját követ-
hettem. Mindazt, mit gyermekkorom-
ban magamba szívtam, mélyen meg-
gyökerezett bennem. Nekem mindig 
ünnep volt szeptember 8-a. 

Már nagyobbacska voltam, amikor 
egy alkalommal elmehettem a kisasz-
szonynapi búcsúra, Andocsra. Gyalog 
tettük meg az utat. Ma is magam előtt 
látom éneklő, imádkozó kis zarándok-
csoportunkat. Hajnalban indultunk út-
nak, és este értünk Andocsra, ahol 
más zarándokokkal együtt a temp-
lomban éjszakáztunk. A hajnal érke-
zését már kinn a templom előtt vár-
tuk, hogy mi is csatlakozhassunk a 

mennyben ünneplő angyalok karához. 
Fél évszázad távlatából ma is élén-

ken emlékszem annak a napnak min-
den mozzanatára. 

Visszafelé sok érdekes dolgot hal-
lottam társaimtól, többek között azt, 
hogy Kisasszony napján szállnak el a 
fecskék délre, és azt is, hogy ilyenkor 
kell az őszi búzát is elvetni, de előtte 
nem árt imádkozni, hogy Isten szen-
telje meg harmattal, hogy jó termés 
legyen a következő évben.

Szavaikat örökre megjegyeztem, s 
Mária alázatos élete követendő pél-
da volt előttem életem minden per-
cében. 

   Lévay Mária



16

2017. szeptember

Könnyedség, egyensúly, feng shui:
Beszélgetés Fauszt Teréziával 

A nyár általában az intenzitás-
ról, aktivitásról szól, így volt ez a 
Feng Shui Galériában is?  

A Galériában az intenzitás 
éven át egyforma, sőt szeptem-
bertől a tanfolyamok is bein-
dulnak. Ahogy figyelemmel kí-
sérem, folyamatos és sokszínű 
programkínálat volt és van. Egy-
mást érik a kiállításmegnyitók, 
koncertek, művészeti estek, kö-
zönségtalálkozók... A Galéria 
melyik elmúlt eseményét tartod 
fontosnak kiemelni? 

Felemelő rendezvényeink vol-
tak az elmúlt hónapokban. SAS 

JÓZSEF színművész, humorista 
közönségtalálkozója után SÁR-
KÖZI NORBERT klarinétművész 
és LUDMÁNY JÁNOS zongora-
művész koncertjét élvezhettük. 

DUNAI TAMÁS színművész 
önálló estje és közönségtalálko-
zója nekem azért is nagyon ked-
ves volt és nosztalgikus, mivel 
egy gimnáziumba jártunk, közös 
tanáraink voltak Mohácson.

ESZTERGÁLYOS CECILIA szín-
művésznőt a festmény és ke-
rámia kiállítása alkalmával tel-
jesen új oldaláról ismerhettük 
meg.

E S Z M É N Y I 
VIKI énekesnő 
és HEILIG GÁ-
BOR zeneszer-
ző estje azt 
sejtette, hogy 
remek párost 
alkotnak, nem 
csak a szak-
májukban, de 
a magánélet-
ben is. 

LÉVAY VIKI 
s z í n m ű v é s z -
nő és dr. LÉVAY 
PÉTER zongo-
rakoncertje eb-
ben az évben is 
összehozta a 
LÉVAY családot.

PETI PETERDI RÉKA  Los An-
gelesben élő fotográfussal kap-
csolatban nagyszerű dolog volt 
érzékelni, hogy minden, ami a 
lencséje elé kerül; kihívás és 
öröm. Faragó Lívia mandalafestő 
Szlovákiából jött el hozzánk, ké-
pei gyógyító hatással bírnak.

 Miért jó az, hogy házad táján 
rengeteg művész, híres ember 
fordul meg időről-időre?

Egész életemben művészet-
barát voltam, nagy vágyam tel-
jesült azzal, hogy férjemmel a 
saját otthonunkban egy galéri-
át tudtunk kialakítani. Szeretem 
a rendelői munkámat, de a bete-
gekkel való találkozás után jól-
esik elvonulni a művészekhez, 
zenéhez, festményekhez. A két 
terület közti átjárhatóság biz-
tosítja a harmóniát a magam és 
egész családom számára.

 Mióta áll nyitva a Galéria a 
közönség előtt? Mi lesz a soron 
következő töltődést, kikapcsoló-
dást jelentő rendezvény?

A Galéria húsz éves évfordu-
lóját ünnepeljük. Gyönyörű gála-
műsorral, állófogadással emlé-
kezünk az elmúlt két esemény-
dús évtizedre.

Várunk minden érdeklődőt 
nagy-nagy szeretettel.

       Mellory
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Újra vágányzár a Dél-Balatoni vasútvonalon

Főzés, fürdés, napsütés

Folytatódnak a nyári időszakban 
szüneteltetett munkálatok a dél-ba-
latoni fő-, és mellékvonalon. A Fo-
nyód – Kaposvár közötti szakaszon 
már szeptember 1-től, Szántód-
Kőröshegy – Balatonszentgyörgy 
között pedig szeptember 11-től újra 
vonatpótló autóbuszok szállítják az 
utasokat.

Fonyód állomás 2-3 vágányai kö-
zötti peront átépítik, felújítják-meg-
hosszabbítják a perontetőket. 
Balatonboglár – Balatonszentgyörgy 
szakaszon esőbeállókat építenek, 
zajárnyékoló falak létesítése, út- és 
gyalogos átjárók átépítése zajlik, va-
lamint a vízrendezési munkákat is el-
végzik.

Kaposvár-Fonyód vonalszakaszon 
végleges peronok és esőbeállók, va-
lamint P+R parkolók és B+R táro-
lók építését végzi a kivitelező, továb-
bá az útátjárók építése és vízépítési 
munkák várhatóak.

Fonyód város önkormányzata a 
kivitelezőkkel folyamatos egyezte-
tést folytat, így jelezni tudták azo-
kat a nyáron felmerült lakossági igé-
nyeket is, amelyek idő közben az il-
letékesek tudomására jutottak. Így 
a konzultáció során szóba került a 
Fonyódliget városrészben már meg-
épült átjárók kapcsán a Szent Lász-

Augusztus első szombatján 
már hetedik nyáron jöttünk ösz-
sze egy laza, kötetlen találkozás-
ra. Ilyenkor legfőbb ténykedés a 
főzés, az ehhez való előkészülés, 
majd az ebédelés és végül az ösz-
szepakolás. Közben folyik a be-
szélgetés, viccelődés és a nosz-
talgiázás. Gyönyörű napsütéses 
időnk volt, így tudtunk fürödni, na-
pozni. A szomszéd strandon  druk-
koltunk  a Lehel kupa résztvevői-
nek. Fiatal, kedves pártoló tagjaink-
tól vadhúst kaptunk, amiből fi nom 
pörköltet főztek nekünk, de volt le-
csó és közkívánatra az elmaradha-

ló utcai és a még tervezett Fiumei 
utcai átjáró ügye is. A Bélatelepi vá-
rosrészt érintő gyalogos átjárók vég-
legesítése és a keleti bozótcsatorna 
felett létesítendő új híd megépítése 
szintén téma volt.

Az őszi időszakban tervezett fo-
lyamatos vágányzárak ütemezése a 
következők szerint alakul:

• Fonyód-Kaposvár szakaszon 
2017. szeptember 1 – 2017. decem-
ber 10. között

• Balatonszemes-Balatonszent-
györgy szakaszon 2017. szeptember 
11 – 2017. október 10. között

• Balatonboglár – Balatonszent-
györgy szakaszon 2017. október 10 
– 2017. december 9. között

• A Balatonaliga – Zamárdi felső 
szakaszon 2017. októberében újabb 
esőbeállókat építenek, ezalatt éjsza-
kai vágányzárak 
és ideiglenes se-
bességkorlátozás 
bevezetése vár-
ható. 

Kérjük, hogy 
utazás előtt a 
vágányzárakról 
és a pontos me-
netrendről tájé-
kozódjanak az 
ELVIRA menet-

rendi keresőben, a MÁV-csoport 
honlapján a vágányzári hírekben, 
az állomási hirdetményekből, vagy 
a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszol-
gálatánál.

Az őszi vágányzár idején, idősza-
kosan lezárják az érintett szakaszok 
közúti és gyalogos átjáróit is, a lezá-
rások alatt a kijelölt terelő útvonala-
kon, a többi átjárót használva közle-
kedhetnek az erre utazók.

Jövőre tervezetten már csak ese-
ti jelleggel, elsősorban éjszaka szü-
neteltetik a vonatforgalmat. A beru-
házás teljes befejezése 2018 őszén 
várható, ezt követően a közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és ké-
nyelmesebbé válik a vonalon.

  Forrás: NIF Zrt.  
	 	 szerkesztőség

tatlan paprikáskrumpli is elkészült. 
Az otthonról hozott sütemények, sa-
vanyúságok, gyümölcsök, szörpök 
pompásan kiegészítették az ebé-
det. Közben komoly dolgokról is szó 
esett: a gimnáziumnak eszközvá-
sárlásra adományozott 100 ezer Ft 

elköltése aktuálissá vált.  A meg-
lévő ügyfélkapu mellé cégkapu 
regisztrációt kell készíteni a ci-
vil szervezeteknek, így nekünk is.  
Az aktuális feladatokról és pályá-
zatokról általában a Somogy If-
júságáért Egyesület Hírleveléből 
értesülünk, az egyesület elnöke 
Udvaros Renáta mindig készsé-

gesen segít a felmerülő kérdések-
ben.  A találkozót a megújult Krip-
ta Villa megtekintésével, és a tetőn 
levő kávézó teraszáról látható bala-
toni panorámában való gyönyörkö-
déssel fejeztük be.   
      Németh Julianna
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Újra megyei I. osztályú az 1926 PSE Fonyód

Két új teqball asztallal gazdagodott az 1926 PSE Fonyód!

2017 nyarától ismét a legma-
gasabb megyei osztályban szere-
pelnek a fonyódi csapat labdarú-
gói. Deme Norbert játékos - edző 
alig több mint egy éve érkezett vá-
rosunkba, ez idő alatt a csapatot 
a megyei II. osztály északi cso-
portjának második helyére vezet-
te. Már az előző idényben jelentő-
sen átalakított, megerősödött gár-
da célja a megye I.-be jutás volt, ez 
azonban a Marcaliban vívott osz-
tályozón a Kadarkút ellen nem si-
került. Ahogy három évvel ez-
előtt, most is büntetőkkel marad-
tunk alul egy sorsdöntő összecsa-
páson. Hogy mégis a megye I.-ben 
szerepelhet a csapat, annak oka, 
hogy a bajnok Lengyeltóti végül 
nem vállalta a feljutást, így került 

Pályázati forrásból két teqball 
asztalt szerzett be az egyesü-
let, tájékoztatta lapunkat Bognár 
Ákos, az 1926 PSE Fonyód elnöke. 

Hidvégi József polgármes-
ter társaságában mindjárt ki is 
próbálták a magyar találmányt, 
amely egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend világszerte. 

A teqball a labdarúgás és az 
asztalitenisz elemeit vegyítő 
sport. Domborúan meghajlított 
síkú, középen plexiüvegből ké-
szült „hálóval” elválasztott aszta-
lon játsszák futball-labdával, leg-
alább ketten.

Felkészülési	mérkőzés:	
1926 PSE Fonyód -Kétújfalui SE (Baranya m. II.o.) 4:3 gsz: Valkó T. (2), Ambrus M., Horváth F.
1926 PSE Fonyód – Karád SC 0-1 
Megyei Kupa selejtező: 
1926 PSE Fonyód – Kéthelyi SE 3-0 (2-0) gsz.: Valkó T., Hajdu I. (öngól), Geiszt T.
1926 PSE Fonyód – Segesdi SE 1-3 (1-1) gsz.: Bérczi 

Somogy	Megyei	I.	osztály,	bajnoki	mérkőzések:	
Balatonlelle SE- 1926 PSE Fonyód 2-0 (0-0)
1926 PSE Fonyód – Balatoni Vasas 0-4 (0-2)
Csurgói TK - 1926 PSE Fonyód 3-4 (2-3) gsz.: Valkó T., Molnár Á. (2), Andermann M. 
1926 PSE Fonyód – Segesdi SE 4-2 (1-2) gsz.: Molnár Á., Ambrus M., Valkó T. (2)

Fontos információ, hogy a Bozsik program torna programja szeptember elejétől indul, szombatonként, az 
U-14-es korosztály szeptember közepétől péntekenként fog játszani, az U-16-os korosztály szombatonként, az 
öregfiúk hétfőnként, így péntektől hétfőig, minden nap megtekinthető egy mérkőzés a József utcai pályán.

Érkezett: 
Barátúri Máté, Valkó Dávid, Valkó Tibor (mindhárman Somogyvárról), 

Bocsev Balázs (Balatoni Vasas), Czink Móric Gergő (Balatonkeresztúr), 
Geiszt Tamás (Lengyeltóti), Görcsi Sándor (Pestszentimre), Varga Ba-
lázs (Kaposmérő)

Távozott: 
Takács György, 

Finta Balázs Jó-
zsef (mindket-
ten Balatonlellére), 
Deákvári Pál 
(Balatonkeresztúr)

A teqball kifejlesztője a magyar 
Borsányi Gábor, Huszár Viktor Dé-
nes és Gattyán György.

A sportot hivatalosan 2016. ok-
tóber 18-án mutatta be Budapesten 
Ronaldinho brazil futballista, bár 
addigra már jó ideje tesztelték. 

Azóta egyre 
több világhírű 
klub szerzett 
be ilyen asz-
talokat, ame-
lyek a lab-
darúgók fel-
kész í tésébe 
nagyszerűen 

beépíthetőek, ez lesz a szerepe Fo-
nyódon is.

A későbbiekben, akár a csarnok-
ban beltéren, önálló teqball kupát is 
szervezhetnek az egyesület közre-
működésével.

	 	 							szerkesztőség

fel a Fonyód. Kísérteties a hason-
lóság a 2014 nyarán történt osz-
tályváltással. 

Ennek megfelelően igazolt az 
1926 PSE Fonyód, játszottak felké-
szülési találkozókat, megyei kupa 

selejtezőket és már néhány bajno-
kit is. Az alábbiakban a felnőtt csa-
pat játékoskeretének változásairól 
és az eddigi eredményekről adunk 
hírt, a fonyódi gólszerzőkkel együtt.

       szerkesztőség
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APRÓHIRDETÉSEK
Angol oktatás minden szin-
ten, szaktanártól érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés! Tel.: 
06-20/962-2687

•
Kiadó nyaralókat keresünk! 
Megbízható kapcsolattartás, 
kulcsátadás, igény esetén /
takaríttatás. Tel.: 06-30/184-
7970

•
Régi szép stílbútorok (könyv-
szekrények és székek) eladók! 
Tel.: 06-30/834-9580

•
Hordók, daráló, 120 literes 
prés Fonyódon olcsón eladó! 
Tel.: 06-30/834-9580

•
Eladó 1 db új Accu-Chek 
Active vérnyomásmérő beszú-

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.

ró toll 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 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 válla-
lok! Tel.: 06-70/307-7421

•
Dióhéj csónak eladó Fonyód-
Alsóbélatelepen, használt, jó 
állapotú, kétpár evezős, jutá-
nyos 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 hidraulikus szőlőprés, 1 
db 300 l-es szüretelőkád. Tel.: 
06-30/406-7919

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresse a Magyar Államkincstár 
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatát!  

 

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő - Szerda: 
Ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 8:00-16:00 
Péntek:      8:00-13:00 
 

 

CÍM: FONYÓD 
Ady Endre utca1. 
 
Részletes információ: 
06-1-452-2900 

 
 
 www.allamkincstar.gov.hu 

 SZOLGÁLTATÁSAINK: 

 Díjmentes számlanyitás és vezetés; 

 100%-os állami garancia,  

 Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás; 

 Tartós Befektetési Számla nyitás; 

 TeleKincstár, WebKincstár, MobilKincstár  
 

TiszTelT Nyaralóház TulajdoNos ! 
Irodánk szépen berendezett, balatoni szállásokat keres 

a 2018. évi nyári szezonra. 
Várjuk jelentkezésüket! 

Balaton Travel utazási iroda 
8640 Fonyód, hegyalja út 9. 

Telefon: 06-85/562-046 , 06-85/562-045 
E-mail:  balatontravel@t-online.hu 

Weblapjaink:
www.balatontravel.hu ,  www.balaton-ferienwohnung.hu 
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