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Döntött a Képviselő - testület
A szeptember 14-i rendkívüli ülés összefoglalója

Összefoglaló a szeptember 26-i, első őszi rendes
Képviselő - testületi ülésről

Az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodás és a vagyon-
hasznosítás szabályairól szóló 
14/2017. (VI.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról tárgyaltak 
a testület tagjai. A napirendi pont-
ban szereplő előterjesztés szerint 
a rendeletet módosítani, egyes ré-
szeit pontosítani kellett. 

Ezen felül az önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanok értékesítése 
esetén értékbecslő, vagy ingatlan-
forgalmi szakértő bevonását írja 
elő a rendelet, ennek értékhatárát 
kellett meghatározni, amelyet 100 
millió forintban határozott meg a 
testület. Vagyis 100 millió forint 
alatt elegendő értékbecslést csi-
náltatni, az értékhatár felett pedig 
ingatlanforgalmi szakértő vélemé-
nyét kell kikérni egy adott ingatlan 
értéke kapcsán. 

A napirendi pont szerint a dön-
tés hatályba lépésétől fogva (októ-
ber 1.): Helyi népszavazást a tele-
pülés választópolgárai húsz szá-
zalékának megfelelő számú vá-
lasztópolgár kezdeményezhet.

A turisztikailag frekventált tér-
ségek integrált termék- és szol-
gáltatás fejlesztése című GINOP 
- 7.1.9 – 17 jelű pályázat jóváha-
gyásáról döntöttek a testület tag-
jai: A beruházás Fonyódra eső 
tervezett összköltsége nettó 
900.000.000 Ft. A fejlesztés so-

Elfogadták az előterjesztést 
a „Fonyód a fejlődés útján! – Az 
óvoda külső energetikai felújítá-
sa” tárgyában benyújtandó pályá-
zat jóváhagyásáról. A pályázati 
összeg: bruttó 150.000.000.- Ft, 

melynek 100%-os a támogatás-
tartalma. A pályázat során az 
óvoda és bölcsőde épületének 
energetikai fejlesztését valósít-
ja meg az önkormányzat. Ennek 
következtében: lábazati hőszige-
telés, homlokzati hőszigetelés, 
nyílászáró csere történik a teljes 

meglévő óvoda épületen. A lapos 
tetőkön új hő- és vízszigetelés ké-
szül. Az épületgépészeti rendszer 
is változik. 

A Fonyód - Csisztapuszta között 
létesítendő kerékpárúttal kapcso-
latos támogatási kérelem benyúj-
tásáról is döntöttek az ülésen. A 
pályázat keretén belül megvalósí-
tani kívánt cél a kerékpárút létre-
hozása oly módon, hogy a kerék-
párút kettő helyen csatlakozzon a 
Balatoni bringakörúthoz. A terve-
zett projekt összköltsége maxi-
mum 470 millió Ft. 

Módosult Fonyód Város Önkor-
mányzatának 2017. évi Közbe-
szerzési terve. 

A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu 
weboldalon.

        szerkesztőség

rán egy körülbelül 600 m2-es épü-
let kerül megépítésre, melyben 
50 főre tervezett öltöző, zuhany-
zó valamint külső és belső meg-
közelítésű női, férfi és akadály-
mentes mosdó, melegítő konyha, 
étkező, iroda és tárgyaló, szolgá-
lati lakás, oktató termek kerülnek 
kialakításra. A fennmaradó ré-
szeken a vitorlások, kajak- kenuk, 
csónakok tárolására alkalmas tá-
roló rendszert alakítunk ki, kültéri 
fitness parkot, sportpályákat va-
lamint a gyerekeknek korosztá-

lyos játszóteret (a ter-
vezés még folyamatban 
van). A strand területén 
meglévő épület is felújí-
tásra kerül, amely jelen-
leg egy vizesblokk, tá-
roló- és raktár helyiség 
funkciókat lát el. A be-
ruházás során várható-
an ez az épület elbon-

tásra kerül. Helyette egy 90 fokkal 
elforgatott épületet építünk, ame-
lyet büfé funkcióval látunk el. To-
vábbá egy újabb vizesblokkot épí-
tünk a strand kiszolgálására. A 
teljes terület rendezése is megva-
lósul a pályázatból, így parkolók, 
bekötő út, járda és a közvilágítás 
is kialakításra kerül. 

Fonyód Város Önkormányzata 
a 2017. évi települési önkormány-
zatok rendkívüli önkormányzati tá-
mogatására pályázatot nyújt be, 
például az orvosi ügyeleti feladat 
ellátásából eredően kiadott szám-
lák rendezésére fordítható az ösz-
szeg. 

A Képviselő-testület következő 
ülése 2017. november 9-én, csü-
törtökön 14 órától lesz a városhá-
za nagytermében. A testületi ülés 
teljes anyaga megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon.

              szerkesztőség
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Megvalósult álom - egynapos sebészet 
Augusztus 19-én került sor az első altatásos műtétre

Nagy út vezetett idáig. 1974-ben in-
dult, amikor Dr. Metz József került a 
rendelő élére. Kezdetektől, közel 40 
éven át a rendelő fejlesztésén dolgo-
zott, nagy álma volt az egynapos se-
bészet kialakítása. 2011-ben  pályázati 
forrásból megépült a műtéti szint, ak-
kor a helyiségek kialakítására, orvos-
technikai eszközök, bútorzat beszer-
zésre volt lehetőség. Az egynapos se-
bészet megkezdésére OEP pályázat 
akkor nem volt. Elkészült az épület, be-
szerzésre kerültek fontos orvostechni-
kai berendezések, vártuk a szakma bő-
vítési lehetőséget. 2014-ben ügyveze-
tő váltás történt, így az i betűre a pon-
tot már más helyezte fel. 

2014-ben kapacitásbővítési igényt 
nyújtott be az OEP felé az akkori ügy-
vezető Dr. Tripkovics Zsolt, melyet Mó-
ring József Attila országgyűlési kép-
viselő támogató segítségével elnyert 
a gyógyintézet. Szakorvosi órák nö-
velése, új szakmák bevezetése mel-
lett 2016-ban egynapos sebészet-
re, szemészetre, nőgyógyászatra és 
aneszteziológiára is megkötötte Dr. 

Az elmúlt tíz esztendőben jelentő-
sen megváltozott a Balatoni Halgaz-
dálkodás profilja, 2013. december 
5-én szűnt meg a halászat. Mind az 
ökológiai, mind a gazdasági célú halá-
szat felszámolásra került, így ez alap-
jaiban határozta meg a Halgazdálko-
dás további működését. 

Elsősorban a horgászturizmus és 
az ahhoz kapcsolódó tevékenysé-
gek kiszolgálására irányul ma már a 
szervezet működése. Emellett pedig 
a halgazdálkodási joghoz kapcsolódó 
feladatok a halőrzés, az elhul-
lott halak összegyűjtése, me-
lyek egész éves tevékenységet 
jelentenek. Ebbe a körbe tar-
tozik a Balaton halállomány 
népesítése is, a halutánpót-
lás biztosítása, ez a legkomo-
lyabb kihívás a vállalat életé-
ben. 

„Ezt igyekszünk úgy megol-
dani, hogy lehetőleg távoli víz-
területről, távoli vidékekről ne 

Ács Zoltán az akkori megbízott ügyve-
zető az OEP-el a finanszírozási szerző-
dést. 

2016. novemberében megindultak 
az egynapos sebészet keretein belül 
a szürkehályog műtétek, melyből több 
mint 160 beavatkozás történt már. 

Ahhoz, hogy más szakmákban is vé-
gezhessünk műtéteket, a műtőben to-
vábbi beruházásra, orvostechnikai esz-
közök beszerzésére volt szükség, me-
lyet saját forrásból valósítottunk meg. 
Automata ajtókat szereltünk fel a mű-
tőbe, beüzemeltük az orvosi gázrend-
szert, vásároltunk altatógépet, beteg-
őrző monitort, kézi műszereket, gyógy-
szert, kötszert és egyéb fogyóeszkö-
zöket. Kaptunk segítséget a betegőrző 
helyiség berendezésére a Lions Klub-
tól, akiktől ágyakat, a Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató Kórháztól, akiktől 
gyógyszerszekrényt, éjjeliszekrényeket 
kaptunk.

2017. május 1. napjától új ügyve-
zetője van az Egészségügyi Nonprofit 
Kft. - Fonyód gyógyintézetnek Dr. 
Bárczi Tamás sebész főorvos szemé-

lyében. Bárczi főorvos úr lehetővé tet-
te, hogy 2017 augusztusától magán el-
látás formájában (nem TB finanszíro-
zott ellátás) az Andokplasztika Kft (Dr. 
Andók Csaba főorvos úr) sebészeti, 
plasztikai műtéteket végezzen. Ezek-

nél a sebészeti beavatkozásoknál egy 
éjszakát a gyógyintézetben tölt a páci-
ens, másnap reggel hagyja el az intéz-
ményt. 

Szeretnénk még további sebészeti 
és nőgyógyászati egynapos műtéteket 
is gyógyintézetünkben, melynek meg-
valósulásához még orvosi eszközök 
beszerzése szükséges, ennek megol-
dására egy pályázat pozitív elbírálását 
várjuk. 

             Egészségügyi Nonprofit Kft.

érkezzen hal a Balatonba.” – szögez-
te le Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. 
„Jelenleg 400 hektár áll a Halgazdálko-
dás rendelkezésére a régi tógazdasági 
felületből, Balatonlelle – Irmapuszta, 
Buzsákon termelünk, két kisebb saját 
tulajdonú Balatonszárszó és a földvári 
tavunkat leszámítva.” 

A hatóságok által elfogadott hal-
gazdálkodási terv alapján, az előírá-
sokat betartva pontyból 300 tonna 
az éves kötelezettség, az egynyaras 

süllőből 6 tonna. A 300 tonna pontyot 
megvásárolni, megtermelni, mozgatni 
nagy feladat. Az ősz folyamán kerül a 
Balatonba a megtermelt és kitelepí-
tésre szükséges halmennyiség java. 
Tavasszal és a nyár folyamán pedig 
már megtörtént egy körülbelül 60 
tonnás kihelyezés. 

Irmapusztán, a 9-es számú tó, egy 
69 hektáros vízfelület lehalászása so-
rán 100 tonna halat sikerült áttele-
píteni a Balatonba. Tavaly összesen 
370 tonnát telepített a Balatonba a 

vállalat, reményeik szerint idén 
is sikerül meghaladni a kötele-
zettséget. 

Szári Zsolt elmondta, 2014 
óta mintegy 30-40%-al nőtt a 
horgászturizmus, az idei évi 
növekedés 7,5% körül alakul 
eddig, de ez még nem végle-
ges szám. Ehhez a vállalat az-
zal is hozzájárult, hogy hét éve 
nem történt jegyáremelés. 

          szerkesztőség

A Balatoni Halgazdálkodás a horgászturizmust népszerűsíti
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Megkezdődnek a Piac fejlesztés munkálatai

Megkezdődik a pálinkaszezon

Magánfőzés és bérfőzés kereté-
ben is lehetőség van pálinka elő-
állításra, azonban a szabályok be-
tartására mindkét esetben figyel-
ni kell.

Már a pálinkafőzés megkezdése 
előtt párlat adójegyet kell igényel-
nie annak, aki pálinkát akar házi-
lag előállítani.

Párlat adójegyet az igényelhet, 
aki rendelkezik desztilláló beren-
dezéssel és ezt a lakóhely sze-
rint illetékes önkormányzatnak is 
bejelentette. Az igénylés során a 
„NAV_J27 – Magánfőzők párlat 
adójegy megrendelése” nyomtat-

Felhívjuk a tisztelt lakosság 
és az ide látogatók figyelmét, 
hogy várhatóan október hónap-
ban megkezdődnek a Piac fej-
lesztésével kapcsolatos kivite-
li munkák. Ez a Piac területét, 
közvetlen környezetét és a csar-
nok épületét érinti. A munkála-
tok ideje alatt szíves megértésü-
ket és türelmüket kérjük!

A Piac fejlesztésről: 
A területen található infrastruktú-

ra fejlesztése indokolt, 
hogy jobban kiszolgálja 
a vásárlók és az eladók 
igényeit is. A piaccsar-
nok jelenlegi állapota a 
településkép szempont-
jából ugyancsak indokol-
ja a megújulást. A pro-
jekt az élelmiszerpiac-
nak helyet adó csarnokra 
és környezetére terjed ki. 

ványt kell kitölteni és elektroniku-
san, vagy papír alapon eljuttatni a 
NAV részére, már a párlat előállí-
tását megelőzően. A párlat adó-
jegyhez csak az ellenérték befize-
tése után lehet hozzájutni.

A párlat adójegy az 1 liter ma-
gánfőzött párlat után a 700 fo-
rint jövedéki adó megfizetését, 
illetve az 1 liter pálinka eredetét 
igazolja. Első alkalommal mini-
mum 5, éves viszonylatban ma-
ximum 86 párlat adójegyet lehet 
igényelni. Amennyiben egy ház-
tartásban több magánfőző él, úgy 
az általuk előállított mennyiségek 
egybeszámítandók és nem halad-
hatják meg a 86 litert.

 Bérfőzetés keretében is lehet 
pálinkát előállítani, de nyilatkoz-
ni kell arról, hogy a tárgyévben az 
egy háztartásban élő bérfőzetővel 
együttesen mekkora mennyiségű 
párlatot állított elő az adózó, illet-
ve arról is, hogy egyikük sem ál-

lít elő párlatot magánfőzés kere-
tében.

 Bérfőzés esetén hektoliterfok-
ban van meghatározva az előál-
lítható mennyiség. 43 hlf meny-
nyiségig 1 670 forint, míg az e 
feletti mennyiségre 3 330 forint 
a jövedéki adó.  A hatályos jog-
szabály nem korlátozza a maxi-
málisan előállítható mennyiséget, 
azonban a 43 hlf felett már ma-
gasabb jövedéki adót kell fizetni.

 A NAV Somogy Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának munkatár-
sai folyamatosan ellenőrzik a me-
gyében található szeszfőzdéket. A 
pénzügyőrök több esetben szembe-
sültek azzal, hogy 43 hlf-t meghala-
dó előállítás és az ezzel járó maga-
sabb adó megfizetésének elkerülé-
se miatt elhunyt személyek adatai-
val éltek vissza a bérfőzetők.

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal
    Somogy Megyei Adó- és

     Vámigazgatósága, Kaposvár

A beruházás célja az élelmiszerpi-
ac megújítása, a meglévő piaccsar-
nok korszerűsítése, új vizesblokkok 
és üzletek kialakítása, a burkolatok 
megújítása, parkosítás. 

Fonyód Város Integrált Település-
fejlesztési Stratégiájának elkészíté-
se során több fórumra is sor került 
a városban 2015. év során, ahol a 
piac fejlesztése is előtérbe került. 
Ennek hatására ötletpályázat került 
meghirdetésre, mely lezárásaként 

nyertes pályázatot hirdetett az ön-
kormányzat. A nyertes koncepció-
ra épül a jelenlegi projekt műsza-
ki tartalma. A pályázati előkészítés 
során a piaccsarnokban árusítók, a 
helyi termelők véleménye, javasla-
tai is beépítésre kerültek. A projekt 
tervezése során komplex megköze-
lítés érvényesült, a terület hasznosí-
tására született koncepció a jelen-
legi hasznosításon túlmutató funk-
ciókat is felvállal: kerékpáros-ba-

rát elemek létesülnek, 
nagy hangsúlyt fek-
tet az akadálymentesí-
tésre, az energiahaté-
konyságra és a megúju-
ló energiák hasznosítá-
sára (napelemes rend-
szer), a szelektív hulla-
dékgyűjtésre. 

       szerkesztőség
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Bemutatjuk: Szabó Iván
A nyár folyamán a Balaton 

Kollégium új igazgatója Szabó 
Iván lett.  Keszthelyen született, 
majd a 70-es évektől már fonyó-
diként itt végezte alap-és közép-
fokú tanulmányait. Ezt követően 
Keszthelyen, a Pannon Agrártu-
dományi Egyetemen tanult, mér-
nök és tanári szakon. 1992-től 
lett a Fonyódi Középiskolai Kol-
légium nevelőtanára, majd - ki-

sebb kitérő után - 2011-től ismét 
az intézmény pedagógusa.

A második, Kollégiumban töl-
tött időszakban milyen beosz-
tásban dolgozott? 

Öt éven keresztül csoportve-
zetőként foglalkoztam a diákok-
kal, majd közel fél évig intéz-
ményvezető - helyettes lettem.  
Abban, hogy pályáztam az intéz-
ményvezetői pozíció betöltésé-
re, több tényező is közrejátszott. 
Egyrészt a diákokkal való törő-
dés, differenciált bánásmód te-
rén példaként állt előttem édes-
anyám, aki sokáig volt a gimná-
zium igazgatóhelyettese.  Más-
részt kihívást jelentett, miként 

lehetne a Balaton Kollégium éle-
tét felfrissíteni, új ötletekkel, új 
lendülettel munkához látni.  

Milyen ötletekkel lehet a Kol-
légium életét megújítani? 

Jelenleg 87 gyerek tölti a ta-
nítási hetet az intézményben. 
Amikor Háncsné Slezák Zita kol-
léganőmtől átvettem az intéz-
mény vezetését (fél évig megbí-
zottként vezette a Kollégiumot 

– szerk.), egyetértet-
tünk abban, hogy in-
novatív szemlélet-
re van szükség, a ha-
gyományos intézmé-
nyi programokat min-
denképpen megtart-
va (többek között az 
elsősavatást, elsős 
bemutatkozó műsort, 
Mikulás és karácso-

nyi ünnepséget, ballagást). Az 
újszerű programok megvalósítá-
sához számos lehetőség adódik. 
A kulturális életben való aktív 
részvétel érdekében felvettem a 
kapcsolatot a Fonyódi Kulturális 
Intézmények igazgatóasszonyá-
val.  Ugyanígy a város sportélet-
ében is aktívabb szerepet kívá-
nunk vállalni, továbbá az oktatá-
si intézményekkel, más kollégiu-
mokkal is szeretnénk szorosabb 
kapcsolatot kialakítani. 

Hogyan telik a kollégisták 
egy napja? 

Fél hétkor van ébresztő, utá-
na kitakarítják a szobáikat, meg-
reggeliznek, felkészülnek az az-

napi iskolai teendőikre. Kis pi-
henő után 16 órától kezdődnek 
a kötelező szilenciumok. Este 
hét órától fél tízig lehetőség van 
szabadidős tevékenységekre. A 
színjátszó, konyha, foto, stúdió, 
novellaelemző, észlabor, sport 
szakcsoportokban heti rendsze-
rességgel zajló foglalkozásokon 
bármelyik érdeklődő diák részt 
vehet. Az esti 10 órakor kezdő-
dő takarodó, azaz csendes pihe-
nő zárja a napot.

Szabó Iván elmondta, szoros a 
kapcsolat a Siófoki SZC Bacsák 
György Szakgimnázium és Szak-
középiskolával, a Mátyás Király 
Gimnáziummal. A csoportveze-
tők, nevelők napi szinten tájéko-
zódnak a diákok tanulmányi elő-
menetelét illetően. 

A tanévet követő, 4-5 hetes 
nyári szakmai gyakorlati időszak, 
majd az utána megvalósuló üdül-
tetés révén biztosított az épület 
egész éves kihasználtsága. 

Fonyód Város Önkormányza-
tával - bár már nem fenntartó-
ja az intézménynek- továbbra is 
szoros a kapcsolat. A jövőbeni 
terveket illetően az igazgató el-
mondta, az intézmény valameny-
nyi dolgozója izgatottan várja, 
hogy új, modern környezetbe ke-
rülhessenek, amennyiben meg-
épül a Bacsák György Szakisko-
la épületének tetejére tervezett 
új kollégium.

        szerkesztőség

Fonyód Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant
 Ingatlan helye:      Fonyód, Kodály Z. utca
 Helyrajzi száma:     Fonyód, 8326/5 
 Területe:      9922 m2
 Művelési ága:      kivett beépítetlen terület
 Önkormányzati tulajdoni hányad mértéke:  1/1
 Ingatlan eladási ára:     180.000.000.- Ft + Áfa
 Ajánlattételi határidő:     2017. október 30. (hétfő) 10:00 óra
 Részletes pályázati kiírás helye:   www.fonyod.hu
 Érdeklődni lehet:     e-mail: info@fonyod.hu, tel: 85/562-980
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A Városüzemeltetés aktuális munkálatai
Szeptember hónapban fo-

lyamatban lévő munkálatokat 
végeztek a Városüzemeltetés 
munkatársai. Az állandó közte-
rület – tisztántar tás során már 
kiemelt f igyelmet kapott a te-
mető és környékének rendben 
tar tása. 

E hónapban még akadtak 
strandolni vágyók, i l letve a 
horgászok miatt is bent ma-
radt strandonként egy-egy le-
járó. Ezek kivételével kiemel-
tük a lejárókat és a bójákat, a 
Panoráma strand napozóstég-
jét,  valamint az itt üzemelő vi -
zes játszóteret immár lesze-

reltük és téliesítettük. Szin-
tén a Panoráma strandon a la-
mellás díszítő kerítéselemeket 
kijavítottuk. A Városi stran-
don megjavították munkatár-
saink a csúszdát, a kutyás 
fürdetőhelyen a kerítést,  vala -
mint kaput szereltek fel a kon-
téner WC helyére. A Fürdő ut -
cai parkolók sorompóit lesze-
reltük a téli  időszakra. 

Karbantar tási munkálato-
kat végeztünk a polgármeste-
ri  hivatalban, ugyanitt kerítést 
festettek munkatársaink. To-
vábbi karbantar tási munkála-
taink voltak a Kripta vi l lában, 
Piacon – csarnok izzócseréi 
és a nyilvános WC-k javításai, 
az óvodában – itt beindítottuk 

a fűtést,  játszóházat javítot-
tunk, új rugós játékokat tele-
pítettünk. A sportcsarnoknál a 
korlátokat átfestették munka-
társaink, vala-
mint a kapukat 
m e g j a v í t o t -
ták. Szeptem-
berben szol-
gálati lakás-
karbantar tást , 
festést végez-
tünk.

A Sirály köz-
től induló sé-
tány lépcső-
inek javítá-

sát elvégez-
ték munkatár-
saink. Kátyú-
zási munkála-
tokat végez-
tünk a Báthori 
u. ,  Jegenye u., 
Kazinczy u., 
Nagy Imre u., 
Szilágyi Erzsé-
bet utcákban. 
Fehér mészkő-
zúzalékot te-
rítettünk szét 
és kőzúzalék-
kal töltöttük 
fel a kátyúkat 
a Győző u.,  és 
Sás utcában. 
A József ut-

cai járda javítását elvégezték 
munkatársaink, valamint foly-
tatódott az utca névtáblák ki-
helyezése. 

Vegyük észre
Fonyód Város Képviselő testülete korábbi dön-

tései alapján az önkormányzat saját forrásból 
megvalósított beruházásainak munkálatait kö-
vethetjük nyomon szeptember végén és október 
elején. 

A Dísz téren épül az új szökőkút, a Fő utca nyu-
gati oldalán egy szakaszon megújul a járda, illet-
ve hat buszmegálló újul meg szerte a városban.
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Demonstráció a fonyódi panorámáért 

Példaértékű összefogás Fonyódon

Fonyódiak, nyaralótulajdono-
sok, átutazók és környékbeli-
ek, polgármester és ellenzékiek 
együtt alkottak szeptember 23-
án, szombaton élőfalat a zajfogó 
fal megépülése ellen tüntetve.

Hetek óta tart a küzdelem, 
a civil kezdeményezésre létre-
jött „Fonyódi látványért csoport” 
megállás nélkül küzd a fonyódi 
magaspart alatt, a sínek mellé 
tervezett fal kivitelezésének foly-
tatása ellen.  Száznál is többen 
tiltakoztak, hiszen az arrafelé 
u t a zó k a t , 
b i c i k l i ző -
ket meg-
fosztaná a 
látványtól, 
a panorá-
mától az 
épülő be-
tonfal. 

Mészá-
ros Judit 
- a csopor-
tot össze-
fogó és a fal ellen demonstrálók 
érdekeit képviselő, közismert he-
lyi lakos – kifejtette: „Nem tudjuk 
mit akarnak megvédeni. Ez a fal 
az itt lakó nem állandó lakosoktól 
– 7 db ingatlanról beszélünk - , 30 
méterre, a szemben lévő Városi 

strandtól 4 méterre lesz. Minden 
erre közlekedőtől elveszi a pano-
rámát. Mi azt valljuk, hogy ez a 
Balaton legszebb panorámája, ez 
Fonyód logója…”

A tüntetésen aktívan szerepet 
vállaló polgármester is mindent 
megtesz a fal megépülése ellen. 
Hidvégi József elmondta: „A ki-
vitelezővel, beruházóval egyez-
tettünk, megpróbáltuk meggyőzni 
arról, hogy nem szabad megépíte-
ni a falat, azonban a Környezetvé-
delmi Hatóság hajthatatlan. Ezért 

folyamodunk ahhoz, ami eszköz 
az egyetlen, amely a kezünkben 
maradt, hogy tüntetést szervez-
tünk.”

Jelenleg is folyik a küzde-
lem, hogy a hatóság által kiállí-
tott tanulmányt - miszerint a zaj-

fogó falra szükség van – újabb 
és újabb szakértők bevonásával 
megcáfolják. 

Móring József Attila, a térség 
fejlesztéseiért felelős országgyűlé-
si képviselő a tüntetés napján Fo-
nyódra látogatott. A tüntetéssel, a 
falépítéssel kapcsolatban kifejtet-
te: „Nem is értem, hogy lehet ebből 
probléma, az ott lakó emberek hatá-
rozottan kijelentették, hogy nem tar-
tanak igényt a zajvédő falra. Azok a 
mérnökök, akik megrajzolták annak 
a falnak a nyomvonalát, megmér-

ték, hogy 
m e k k o r a 
zaj kelet-
kezik, nyil-
ván a tör-
vény sze-
rint jártak 
el. De azt 
nem sza-
bad elfelej-
teni, hogy 
az ott élők, 
az érintet-

tek mit mondanak erről. Fonyód vá-
rosának teljesen egyértelmű véle-
ménye van e tekintetben, és teljes 
mértékben egyetértek azokkal, akik 
ma délben odamennek és kinyilvá-
nítják véleményüket.”

        szerkesztőség

Margaret Island jótékonysági koncert
A fonyódi lakosok, családtagok, 

barátok és ismerősök ismét tanúsí-
tották, hogy hatalmas a szívük 
és ismét összefogtak Muszti 
Boróka gyógyulásáért. Most a 
Margaret Island hozta össze a 
fonyódiakat egy nemes cél ér-
dekében. Borót és megrendítő 
történetét szinte már minden-
ki ismeri Fonyódon.

A rendezvényre rendkívül 
sokan érkeztek, hatalmas sze-
retet övezte a Margaret Island 

jelenlétét és koncertjüket. A Fo-
nyódi Turisztikai Egyesület szer-

vezésében a Gimnázium aulája 
zsúfolásig megtelt egy szívet me-

lengető cél érdekében, ez több 
mint 500 fős közönséget je-
lent. Boróka gyógyulásáért te-
hát ismét összefogtak a fo-
nyódiak, akik ez alkalommal 
is egy kiváló zenei élménnyel 
gazdagodhattak.

Az összefogásról bővebb be-
számolót és a család köszönő-
levelét a www.fonyod.hu webol-
dalon olvashatják!
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Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

10.17. Kedd Májgaluska leves
„A” Bácskai rizses-hús, savanyúság
„B” Vagdaltszelet franciasalátával

10.18. Szerda Sütőtök-krémleves
„A” Svájci szelet petrezselymes burgonyával

„B” Cigánypecsenye hagymás törtburgonyával, savanyúság

10.19. Csütörtök Zöldbableves
„A” Tejszínes csirkés penne tészta
„B”  Borsos tokány párolt rizzsel

10.20. Péntek Kassai burgonyaleves
Ízes bukta, gyümölcs

10.23. Hétfő ZÁRVA

10.24. Kedd Kelbimbóleves
„A” Zöldséges csirkerizottó

„B” Pincepörkölt, csemege uborka

10.25. Szerda Húsleves
„A” Gyümölcsmártás főtt hússal, pirított darával

„B” Vadas mártás főtt hússal, makarónival

10.26. Csütörtök Hagymaleves
„A” Temesvári tokány bulgurral

„B” Spagetti Carbonara

10.27. Péntek Tárkonyos marharaguleves
Vaníliás csiga, gyümölcs

10.30. Hétfő Csontleves
Székelykáposzta

10.31. Kedd Daragaluska-leves
Csirkepaprikás tészta körettel.

11.01. Szerda ZÁRVA

11.02. Csütörtök Paradicsomleves
Vagdalt petrezselymes burgonyával, savanyúsággal

11.03. Péntek Gulyásleves
Túrós csusza szalonnával

11.06. Hétfő Zöldséges rizsleves
„A” Tökfőzelék sertéspörkölttel

„B” Burgonyafőzelék sült debrecenivel

11.07. Kedd Zöldborsóleves
„A” Rakott burgonya

„B” Pulykarizottó

11.08. Szerda Húsgombócleves
„A” Káposztás tészta

„B” Darás tészta gyümölcs ízzel

11.09. Csütörtök Spárgakrémleves
„A” Natúr halszelet fokhagymamártással, kukoricás 

rizzsel
„B” Sült csirkecomb petrezselymes burgonyával, sa-

vanyúság

11.10. Péntek Palócleves
Köményes kifl i, gyümölcs

11.13. Hétfő Zöldségleves
„A” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

„B” Gombapaprikás orsó tésztával

11.14. Kedd Karfi olleves
„A” Csikós tokány bulgurral

„B” Sült kolbász tört burgonyával, párolt káposztával

11.15. Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott csirkemáj burgonyapürével, csemege-

uborkával
„B” Natur szelet párolt zöldborsóval, rizzsel

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

2017 nyarán az elmúlt évek leg-
keményebb szezonjában teljesí-
tett szolgálatot a Fonyódi Mentő-
állomás kollektívája. Lényegesen 
több esetszámmal és kivonulással 
kellett számolniuk a mentősöknek, 
több újraélesztésre is szükség volt. 
A Balaton vonzereje még több em-
bert hozott a tóhoz az elmúlt nya-
rakhoz képest, ebből adódóan volt 
több eset. Az időjárási viszontag-
ságok inkább az időseknek okoztak 
problémát. 

Fonyódon a nemrégiben meg-
újult Mentőállomáson két mentő-
autó teljesít szolgálatot, egy 24 
órás és egy mindennapi 12 órás 
autóval. A szolgálatot teljesí-
tők szakmai képzettsége megyei 
szinten is kiemelkedő, jelenleg 

A Fonyódi Mentőállomás eseménydús szezont zárt
összesen 15 fő látja el a felada-
tokat. 

Május végétől szeptember 
közepéig heti átlagban 50-
60 kiszállást kellett teljesí-
teni. Mindezt Fonyód vonzás-
körzetén belül, amely Főnyed, 
Hollád, Sávoly, Tikos települése-
kig terjed ki, de Siófok irányában 
Balatonlelléig is városunk mentő-
sei vonulnak ki, ha riasztják őket.

1992 óta létezik a Fonyódi Men-
tőalapítvány, amelynek Tóth Jó-
zsef az elnöke, aki a mentőállomás 
vezetője is. Az alapítványnak hála 
tudják a mindenkori kopó-, fogyó-
eszközöket is a leghamarabb kicse-
rélni, ezzel is javítva az ellátást. Az 
alapítvány versenyeken, oktatáso-
kon is közreműködik. 

A mentőállomás csapata állan-
dó, fluktuáció nem jellemző, in-
kább nyugdíjazás miatt kell egy - 
egy szakembert pótolni. Jelenleg 
is megfelelő létszámmal tudják 
végezni feladataikat Fonyódon, 
ezáltal továbbra is biztonságban 
érezhetjük magunkat, hogy szá-
míthatunk rájuk. 

       szerkesztőség
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Világszintű felmérések 
alapján az emberek több mint 
50%-ának lenne szüksége va-
lamilyen látásjavító korrekci-
óra, ezzel szemben Magyaror-
szágon közel 1,5 millióan még 
sosem vettek részt látásvizs-

gálaton, pedig nem látnak jól. 
Míg napjainkban a rendsze-

res tüdőszűrésen, vagy fogor-
vosi kontrollvizsgálaton való 
részvétel szükségessége már 
mindenki által elfogadott tény, 

Látáspercek a Fenyvessy Optika ajánlásával
ezzel szemben látásunk és 
legfontosabb érzékszervünk 
a szemünk állapotával érdem-
telenül keveset foglalkozunk. 
Kevesen tudják, hogy a látás-
vizsgálat során nemcsak egy 
esetleg később súlyossá váló 

szembetegség, de például a 
cukorbetegség vagy akár a 
magas vérnyomásra utaló je-
lek is felfedezhetők. A gyako-
ri fejfájás, rossz közérzet ki-
váltó oka sok esetben az éles-

látás és dioptriakorrekció hiá-
nya, vagy a nem megfelelő lá-
tásjavító eszköz viselése.

Mindemellett az éleslátás 
egy olyan életminőséget befo-
lyásoló szükséglet és egyben 
lehetőség is, melynek köszön-

hetően sikeresebbek lehetünk 
a munka, a sport vagy tanul-
mányaink során, röviden telje-
sebb életet élhetünk. Egy he-
lyesen elkészített szemüveg 
vagy kontaktlencse nélkül el-
képzelhetetlen a jó közérzet, 
a pontos munkavégzés, vagy 
akár a közlekedésben való fe-
lelősségteljes részvétel, hi-
szen a világ nem alkalmazko-
dik látásunkhoz.

A jó látás feltétele az opti-
kailag tökéletes lencse és a 
megfelelő korrekció. Az eh-
hez szükséges látásvizsgá-
latot  optikai üzletünkben 
elvégezzük,vizsgálati eredmé-
nyeinkre teljes körű garanci-
át vállalunk. Az optometrista 
ellenőrzi a látást, megméri a 
fénytörési hibát, majd a leg-
megfelelőbb típusú lencsét 
ajánlja. A vizsgálat során sze-
retnénk felhívni a figyelmet a 
száraz szem kezelésének fon-
tosságára is.

Október a látás hónapja!
Vegyen részt Ön is ingyenes

látásellenőrzésen !

Szabóné Fenyvessy Mária
- diplomás optometrista

Szabó Gábor - látszerész
8638 Balatonlelle, Kossuth

Lajos utca 19.
(a Lelle Áruházzal szemben)

Tel: 0685/354-027
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Október 17-től November 24-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Október 17. Kedd  

15 óra
Október 20. péntek 

19 óra

Október 21. Szombat 
17 óra

Október 23. Hétfő
17 óra

Október 27. Péntek
18 óra

Október 27. Péntek 
19 óra

Október 31. Kedd
15 óra

Október 31. Kedd 
18 óra

November 3. Péntek
18 óra

November 3-4. Péntek, 
szombat. 9 óra

November 6. Hétfő
15 óra

November 10. Péntek
17 óra

November 11.
Szombat 19 óra

November 16.
Csütörtök 17 óra

November 18. 
Szombat 18 óra
November 24.
Péntek 17 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

“Hétköznapi örömök” kiállítás megnyitó. A Járási 
Szociális Központ nappali ellátottjainak munkái.

SOLYMOS TÓNI énekes- gitáros
közönségtalálkozója (volt EXPRESS együttes) 

“Anyagok és Színek” 6 anyag - 6 alkotó
kiállítás megnyitója

A Sirály Art Képző és Iparművészeti Kör
kiállításának megnyitója

SIMON DOROTTYA zongoraművész, FEJÉRVÁRI
JÁNOS gordonkaművész koncertje

BARICZ KATI fotóművész könyvbemutatója,
fi lmvetítéssel

BALÁZS GERGELY hegedűművész „A suttogó
hegedű misztikus varázsa” című koncertje

A Magyar Néprajzi Társaság Gyűjtő Szakosztálya - 
Országjáró Tradíció Bemutató nyitó rendezvény

Márton nap - Idősek hónapjának záró
rendezvénye vacsorával (Regisztrálni lehet: 11.08.szerdáig)

Országos Rajzfi lm Ünnep - rajzfi lmek vetítése
a színházteremben

Pillanatkép - beszélgetés Motorcza Gyula íróval

„Adventre készülve” Kiállítás megnyitó
a Járási Szociális Központ nappali ellátottjai, karácsonyi kézműves termékeiből

Kegyeleti Megemlékezés

“A csillagos égbolt csodái” - közös csillagvizsgálás

LIONS bál - jótékonysági est

Városi ünnepi megemlékezés

Helyszínek:
Fácános palánkvár; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); 
Kossuth erdő; Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.); Protestáns templom;
Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.)

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Mátyás Király Gimnázium 
aula és étterem

Mátyás Király Gimnázium

Kossuth erdőben lévő emlékműnél, majd a 
polgári áldozatok kopjafájánál és a Fácános 

palánkvári emlékoszlopnál

Múzeum

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria
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Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Mátyás Király Gimnázium 
aula és étterem

Mátyás Király Gimnázium

Múzeum

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Katolikus miserend
SZENTMISÉK FONYÓDON:

Nagyboldogasszony plébániatemplom
(Fonyód, Templom u. 9.):

Első pénteken és szombatonként
17 órakor, vasárnap 11 órakor.

Szent István kápolna
(Fonyód, Szent István u. 32/2.):

Vasárnap 8 órakor.

A ligeti Nagyboldogasszony, és a bélatelepi 
Szent Anna kápolnákban nyárig nincs 

szentmise!

Szentmisék Fonyódon:
http://fonyodpl.x3.hu/miserend.html

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Október 15. vasárnap: 9:30 istentisztelet
November 5. vasárnap: 9:30 úrvacsorás istentisz-
telet
November 19. vasárnap:  9:30 istentisztelet a pro-
testáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra 
Október 11. szerda: 16 órakor 
Schmidt Jánoséknál (Temető u.44.)

Ökumenikus Kulturális Estek  a Fonyódi Múze-
umban

Október 31-én elmarad
November 28. kedd: 17 órakor

Dr. Herr Gyula kardiológus főorvos előadása 
A szeretet meghatározó szerepe a társadalom-

ban és az egészségügyben.

Református Istentiszteletek
rendje

Minden vasárnap istentisztelet 11 órától (József utca 21.)
Október 29. úrvacsorás istentisztelet felnőtt konfi rmáci-
óval és a presbiterjelöltek bemutatásával
November 5. Családi istentisztelet (CsIT) a fonyódi isko-
la 6. osztályos hittanos gyermekeinek szolgálatával, majd 
Választói Közgyűlés, presbiterválasztás. 
Reformáció Emlékünnepség október 31-én 17 órától Vi-
rág Emese és Horti Lilla hangversenyével és zongorakon-
certtel a Regens Wagner-ben Balatonmáriafürdőn (Rákó-
czi Ferenc u. 2.)
Bibliaóra november 15-től Balatonfenvyesen az Imaház-
ban 17 órától.
Október 12-november 30-ig 17.30-19.30-ig és decem-
ber 9-én 9.00-14.00-ig Hitkérdéseink az életben Kurzus a 
fonyódi Kulturális Központban  keresőket, érdeklődőket, 
kétségeskedőket és beszélgetni szeretőket várunk, az al-
kalmak alatt igény szerint gyermekfelügyelet lesz.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület az idei évben is Adventi vásárt szervez Advent négy vasárnapján 10-20 óráig 
a Dísz téren. Várjuk őstermelők, kézművesek, kézműves termékeket, dísztárgyakat árusító vállalkozók jelentke-
zését személyesen, telefonon vagy emailben. Fonyódi Turisztikai Egyesület 8640 Fonyód, Ady Endre utca 17. Tele-
fon: +36209597317, Email: turisztika@fonyod.hu

FELHÍVÁS
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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

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.

Bővebb információ: 

P&P_oktober_praga.indd   1 2017. 10. 06.   15:30:16Fiatalok vállalkozóvá válása program
A saját utadat járnád?  

Az induláshoz szükséged lenne 3.000.000 Ft-ra ?

3.000.000 Ft  
vissza nem térítendő támogatás!

Helyszín:  
Fonyódi Kulturális Központ (Ady Endre utca 17.)

Időpont: 2017. október 20., 18 óra

Gyere el tájékoztató rendezvényünkre  
és ismerd meg a pályázatunkat!

vallalkozova_valas.indd   1 2017. 10. 10.   10:26:25
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Dr. Fauszt Terézia és kedves fér-
je, Schultz Ferenc által megálmo-
dott Feng Shui Galéria ünnepélyes 
gálaműsorral, kiállítás megnyitóval 
és állófogadással ünnepelte fennál-
lásának 20. évfordulóját.

Már egy órával a program kezdése 
előtt ki lehetett volna tenni a teltház 
táblát a Galéria – nem létező – kapu-
jára. Ahogyan a jó energiák, úgy ára-
moltak befelé az érdeklődők, hozzá-
tartozók, jó barátok a 20. születés-
napi gálaműsorra. A mindig kedves, 
csupa szív házigazdák ez alkalom-
mal is minden egyes vendéget egye-
sével szívélyesen üdvözöltek érke-
zésükkor. Szöszi és a műsorvezető 
– Mohai Gábor előadóművész – kö-
szöntötték a vendégeket, Hidvégi Jó-
zsef polgármester ünnepi köszöntő-
vel üdvözölte a jelenlévőket, és kívánt 
áldásos, energiában gazdag hosz-
szú jövőt a Galériának és kedves la-
kóinak. Felsorolni szinte lehetetlen, 
hogy az elmúlt 20 évben hány mű-
vész fordult meg a Feng Shui Galéri-
ában. Megannyi alkotást és előadást 
láthatott a fonyódi közönség, a mű-
vészeket Dr. Fauszt Terézia mutat-
ta be a látogatóknak. Számos olyan 
alkotót hozott a nézők testközelébe, 
akiket javarészt a televízió képernyő-
jéről, újságokból, magazinokból is-
merhet a publikum. Olyan fonyódi te-
hetségeket mutatott be és karolt fel, 
akik közül sokan országos, nemzet-
közi sikereket érnek el. Megmutatta, 
hogy a művészek is emberek, csodá-
latos, élmény gazdag közönségtalál-
kozókat leszervezve velük. Olyan mű-
vészeti, képzőművészeti alkotáso-
kat és alkotókat mutat be alkalom-

20 éves a Feng Shui Galéria

Felhívás

ról alkalomra a közönségnek – a ki-
állítás megnyitókon zeneművésze-
ti előadókat és műveket felsorakoz-
tatva – amely programokkal a Galé-
ria, a fonyódi kulturális élet tortáján 

már maga a hab. 20 esztendő után 
töretlen Szösziék munkája, munkás-
sága. Már-már küldetés, ami a nevé-
hez fűződik. Orvosi praxisa mellett 
folytatott munkája - amelybe minden 
szeretetét beleveti - sok ember felfo-
gását, életét változtatja meg. A tan-
folyamain átadott tudással erőt és 
energiát ad résztvevőinek a rohanó 
világban való helytálláshoz. 

A hazai művészvilág nagyjai már 
szinte hazalátogatnak, ha Fonyód-
ra, a Feng Shui Galériába érkeznek. 
A születésnapi gálaműsor felvonul-
tatta az elmúlt évek művészvendége-
inek legjavát. Visszalátogató és he-
lyi művészek olyan gálaműsort pro-
dukáltak, amelyet bármely nemzet-
közi újévi gála szervezője megiri-
gyelhetett volna. Komolyzenei, köny-
nyűzenei, klasszikus, modern, hazai 

Fonyód Város Önkormányzata le-
hetőséget biztosít a Fonyód város 
közigazgatási területén élők számá-
ra, hogy a Mindenszentekre való fel-
készülés jegyében, a sírok rendbeté-
telére és kitisztítására ingyenes jára-
tot vehessenek igénybe.

és nemzetközi sikeres műveket sora-
koztattak fel az est fellépői. Prózai és 
zenei műveket is meghallgathatott a 
közönség, volt, aki saját tollából szü-
letett művével kápráztatta el a hall-

gatóságot. A gálaműsor helyet adott 
a meghatódottság könnyeinek és a jó 
hangulat harsány nevetésének is. 

Nádas József festőművész le-
nyűgöző alkotásaiból nyílt kiállí-
tás az évfordulón. Alkotásainak 
hangulata emelte piedesztálra a 
kiállítóteremben előkészített állófo-
gadás atmoszféráját. Kiállítása októ-
ber végéig megtekinthető a Galériá-
ban.  A születésnapi gálaműsor teljes 
egészében megtekinthető a Fonyód 
Televízió műsorában és Youtube csa-
tornáján. 

Ezúton kívánunk még sok bol-
dog évfordulót, egészséget, erőt Dr. 
Fauszt Teréziának és kedves család-
jának, ennek a csodálatos küldetés-
nek folytatásához!

        szerkesztőség

A jelentkezés regisztrációhoz 
kötött, amely a Szociális Központ 
munkatársain keresztül tehető meg 
az alábbi elérhetőségeken. 

A tervezett járatok: 
Október 21. (szombat)
Október 28. (szombat)

A járat 13 órakor indul, a beszál-
lóktól függ az érkezés. Folyamato-
san közlekedni fog, a visszaindulás 
pedig minden esetben 16 óra.

Regisztráció: 
Telefon: 06-85/560-212
E-mail: szockozpont@fonyod.hu
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Az óvoda emberi erőforrások 
rendszerének alapja és részese a 
gyermek. A szülők szerepe nagyon 
meghatározó, hiszen a gyermek el-
sődlegesen a szülőké, a családé. A 
gyermek magával hozza, egyénisé-
gében hordozza a család szokás-
rendszerét, emberi és érzelmi vi-
szonyait, szocializációs hátterét. Az 
Óvodai Nevelés Országos Alapprog-
ramja egyértelműen kimondja, hogy 
a gyermek nevelése elsősorban a 
család joga és kötelessége, és eb-
ben az óvodának kiegészítő, eseten-
ként hátránycsökkentő szerepe van. 
Az óvodának fel kell vállalni a csa-
ládok komplex segítését, amely-
nek középpontjában a gyermek áll, 
ennek egyik legfontosabb alap-
vető feltétele, színtere a család-
dal való kapcsolattartás, a család-
dal való szoros együttműködés. Az 
óvoda csak a családdal együtt ké-
pes a minőségre. Az óvodai nevelés 
a családi neveléssel együtt szolgál-
ja a gyermek fejlődését. A család-
dal igyekszünk jó kapcsolatot kiala-
kítani, megtartani, hiszen a harmo-
nikus együttműködés a biztosítéka 
annak, hogy a gyermek optimálisan 
fejlődjön. Célunk a gyermekekkel és 
a szüleikkel való kapcsolatrendszer 

Szeptemberi szülői fórum az óvodában
minél szélesebb kialakítása, a kor-
rekt és folyamatos tájékoztatása a 
gyermek fejlődéséről, kölcsönös bi-
zalom kialakítása a gyermek együtt 
nevelése érdekében. Ennek szín-
terei: családlátogatások, szemé-
lyes beszélgetések, szülői értekez-
letek, nyílt napok, különféle rendez-
vények, ünnepek. Óvodánkban ha-
gyományosan évente négy alkalom-
mal tartunk szülői értekezletet, az 
egyik kiemelt időpont a csoport szü-
lői értekezletek a nevelési év elején, 
szeptemberben ahol is az óvodape-
dagógusok, a szülők megismerked-
nek egymással, tájékoztatást kap-
nak a Házirendünkről és a Pedagó-
giai Programunkról, különös tekin-
tettel a nevelési célokra, valamint az 
óvoda egységes szokás és szabály-
rendszerére, hagyományaira. 

Ezt az időpontot ragadjuk meg 
arra, hogy különféle az óvodás kor-
osztályt érintő kérdésekben fórumot, 
előadást szervezzünk, ahova mindig 
az aktuális témában jártas, hiteles, 
tapasztalt szakembereket hívunk. 
Az elmúlt tíz évben szerveztünk elő-
adást grafológussal, aki a gyerme-
kek rajzfejlődését mutatta be más 
szemmel, logopédussal, aki arra pró-
bált rávilágítani, hogy miért van any-

Őszies, de vidám hangulatban 
telnek a Szociális Központ hétköz-
napjai. A hosszasan tervezett, de 
már többször elhalasztott bugasze-
gi kirándulást végre sikerült pótol-
ni, ennek során közösen készítet-
tünk egy finom paprikás krumplit, 
melyből még az intézmény dolgo-
zóinak is jutott ebédre. A kirándu-
lásra már az intézmény által újon-
nan vásárolt autó szállította az ellá-
tottakat, ami azóta is remekül üze-
mel, az intézménybe érkező ügyfe-
lek pedig gyakran rácsodálkoznak a 
szép új járgányra. Egy hete felsze-
relésre került az elektromos fellé-
pő, mely a ki- és beszállást könnyí-

nyi beszédhibás gyermek, s mit tud 
a szülő tenni a szép és helyes be-
széd elsajátításában, pszichológus-
sal, aki a média hatását mutatta be 
gyermekeinkre, gyermekorvosunk, 
aki sok segítséget nyújtott gyerme-
keink egészségének védelmében, 
megőrzésében, konduktor, aki első-
sorban a gyermekek mozgásfejlődé-
sét emelte ki, ráirányította fi gyelmet 
a kicsit átlagtól eltérő, sajátos neve-
lési igényű gyermekek együttnevelé-
sének lehetőségeire. Szinte ezt a té-
mát boncolgatta, egészítette ki a leg-
utóbbi fórum témája, melyet Nyírő 
Krisztina fejlesztőpedagógus tartott, 
előadásának középpontjában az óvo-
dás gyermekek fejlesztése állt, a he-
lyi adottságokat, lehetőségeket fi gye-
lembe véve. Az ilyen jellegű együttlé-
tek már évek óta párbeszéden alapu-
ló kommunikációs alkalmak, ahol a 
szülők, óvodai dolgozók, kérdeznek, 
véleményt formálnak, választ kapnak 
kérdéseikre, mi óvodapedagógusok 
pedig lehetőséget biztosítottunk se-
gítségnyújtás céllal a szülők nevelés-
sel kapcsolatos problémáinak meg-
oldásához, a szülők pedagógiai kul-
túrájának bővítésére.

         Szántó Andrea

ti meg a mindennapi használat so-
rán. Az autó egy új kezdeményezés 
megvalósításában is részt vesz ok-
tóberben, ugyanis idén a város ön-
kormányzata lehetőséget biztosít 
arra, hogy azok az idősek, akik Min-
denszentek előtt nem tudnak el-
jutni szeretteik sírjához, ingyenes 
buszjáratot vegyenek igénybe a fo-
nyódi temetőbe és vissza. Két al-
kalommal, október 21-én és októ-
ber 28-án lesz lehetőség a buszjá-
rat igénybevételére, így a Minden-
szentekre való készülődés jegyé-
ben még többek számára nyílik le-
hetőség a sírok rendbetételére, s 
ezáltal a méltó megemlékezésre. 

Az „Idősek Hónapja” keretében 
szervezett programokra már nagyon 
készülünk, legfőképpen arra a két 
kiállításra, melyek az időseink által 
saját kezűleg készített dísztárgya-
kat fogják bemutatni. E díszekkel 
többnyire az intézmény különböző 
helyiségeit tesszük hangulatosab-
bá, ugyanakkor kifejezetten a kiállí-
tásokra is sok újdonsággal készül-
nek időseink.

A család- és gyermekjóléti szol-
gálat, illetve központ a tavalyi évhez 
hasonlóan a Tök Jó Napon fog ked-
veskedni a gyermekeknek ingyenes 
csillámtetoválás készítésével. Min-
den érdeklődőt várunk szeretettel.

A Szociális Központ hírei
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A képen a Turisztikai pavilon (Dísz tér) és a 
Posta egykorvolt területe. Kép: fortepan.hu

Az aradi vértanúk emlékezete

Az elmúlt nyári szezon egyik fénye-
sen sikerült rendezvénye volt a Retro 
Fesztivál, amelynek kiegészítő prog-
ramjaként helytörténeti sé-
tát vezettem. Most nem a 
Várhegyen lévő villasor és 
annak környezete volt a cél-
pont, hanem városunk köz-
pontja, egészen pontosan 
a vasútállomás épületétől a 
Kulturális Központig terjedő 
utcarész. E nem túl nagy tá-
volság annál több érdekes-
séget tartalmazott. A séta 
hozzávetőlegesen egy órá-
ja alatt a résztvevők megis-
merkedhettek a mai kollégi-
um, egykori szálloda, a vas-
úti állomások, a környékbe-
li boltok (Bellai, Vály és Vadász, Nép-
bolt, Balaton Áruház), vendéglők (Ba-
laton Kávéház, Rianás, Porkoláb, Del-
ta), cukrászdák (Volga, Ibolya), külön-
féle szolgáltató egységek (Czúcz), 
alul- és felüljárók történetével. Az új 
téma apropóját az is adta, hogy idén 
nyáron 120 éve készült el s került át-

Amikor a szabadságharc tábor-
nokai az aradi várban a fegyverle-
tétel mellett döntöttek, nem sejtet-
ték, hogy ugyanebben a várban fe-
jeződik be majd az életük. A közeli 
Világoson az orosz csapatok előtt 
tették le a fegyvert, remélve, hogy 
ők védelmet nyújtanak a vérszom-
jas Haynauval szemben, de csalód-
niuk kellett, mert az oroszok miu-
tán elvették fegyvereiket, másnap 
átadták őket az osztrákoknak. A 
vád minden tábornok ellen lázadás 
és felségárulás volt. A halálos íté-
leteket Haynau hagyta jóvá. A pa-
rancsnak megfelelően 1849. októ-
ber 6-án végre is hajtották az ítéle-
teket: kilenc tábornokot kötél által, 
négyet pedig golyóval végeztek ki. 

Hajnali fél hatkor először a golyó 
általi halálra ítélteket, Schweidel Jó-
zsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy Ariszti-

Retro-téma lett Fonyód központja
adásra a Vasúti Szálló. Ennek örömé-
re a területről készítettem egy hosz-
szabb lélegzetű írást sok-sok képpel 

illusztrálva, amely az interneten ol-
vasható: A fonyódi Ady Endre utca 
egy szakaszának történeti rekonst-
rukciója: 1897-2017. 

Elérhetősége: fonyodregen.
blogspot.hu

Minden városunk múltja iránt ér-
deklődő szíves figyelmébe ajánlom!

***
Az ECHO TV egyik munkatársa fel-

figyelt mintegy két évtizedes műked-
velő helytörténeti munkás-
ságomra, s ennek következ-
ménye lett egy portréfilm, 
amely tulajdonképpen – raj-
tam keresztül – Fonyódról 
szól. A televízió szeptem-
ber 30-án, szombaton su-
gározta a Magyarok című 
sorozatának keretében. Az-
óta elérhető és visszanéz-
hető a televízió YouTube 
csatornáján.

***
A Somogyiak Baráti 

Köre meghívott, s így 2017. 
november 9-én, csütör-

tökön 16.30 órakor a VII. kerületi 
Kürt utca 6. sz. alatt tartok egy átfo-
gó előadást eddig munkáimról és a 
jövőbeni kutatási tervekről. Szeretet-
tel várom a Budapestre származott 
fonyódiakat és a környéken élőket!

  Varga István
  könyvtáros

det és Lázár Vilmost vezették a kiren-
delt katonaság elé. Ezután következ-
tek az akasztófára ítélt tábornokok: 
Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner 
György, Knezich Károly, Nagy-Sándor 
József, Leiningen-Westerburg Károly, 
Aulich Lajos, Damjanich János és 
Vécsey Károly. 

Nem csak az aradiak voltak a sza-
badságharc utáni bosszú áldozatai: 
Batthyány Lajost, az első felelős kor-
mány miniszterelnökét ugyanezen a 

napon lőtték agyon Pesten. Október 
26-án Kazinczy Lajos ezredest, Ka-
zinczy Ferenc fiát végezték ki Ara-
don. 

Minden kornak szüksége van hő-
sökre, példaképekre, az elődök tisz-
teletére, ahogy emlékezésre is. Ok-
tóber az emlékezés hónapja. Jó em-
lékezni a hősökre, akik vérüket adták 
egy szent eszméért, vagy mint ahogy 
az aradi vértanúk tették: a hazáért. 

   Lévay Mária
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Új miserend!
Amint már többen hallották, au-

gusztus 20-án elhunyt Bolla Ist-
ván, Balatonfenyves plébánosa, és 
a püspök úr Zoltán atyát nevezte ki 
utódjául. Emiatt módosult a mi mi-
serendünk is októbertől a követke-
zőképpen: 

• Szombat este 17:00-kor a Plé-
bániatemplomban. (Nem lesz rövi-
dített.)

• Vasárnap 8:00-kor a Szent Ist-
ván Kápolnánál.

• Vasárnap 11:00-kor a Plébánia-
templomban.

• Fonyódligeten októbertől elma-
radnak a misék.

A papi hivatások hiánya miatt 
egyre több településen maradnak el 
a heti szentmisék. Hálát adhatunk 
a Jóistennek, hogy eddig ez nálunk 

Szeptember 5-én tartottuk a nyá-
ri szünet utáni első gyűlésünket. Ezt 
most rendkívüli helyen, az egyig tag-
társunknál. Fonyódligeten. Az évnyi-
tói lecsót Buni Marcsi főzte hagyo-
mányainkhoz híven. Nagyon fi nom 
volt . Köszönjük! 

LIONS hírek

Szponzorokat, támogatókat várunk!
A városmakett megvalósítását saját forrásból és önkormányzati támo-

gatásból fi nanszírozzuk, de várjuk támogatók jelentkezését is!
50.000,- Ft feletti támogatás esetén a támogató neve felkerül a 

városmakett szponzorfalára.
A támogatásokat a 11743095-29240009 számlára a közlemény rovat-

ban „Városmakett támogatás” megjelöléssel kérnénk.

Kovács Tiborné a szociális ügyek in-
tézője tájékoztatta a tagságot, hogy a 
rendszeresen támogatott gyerekeknek 
megvásárolták az iskolakezdéshez 
szükséges dolgokat. Egy tanulónak 
kérik, hogy az étkezési díját rendezzük. 
Az iskolai év végéig elvállaltuk.

Mint már jeleztem, hogy a 2017.
évi „Jótékonysági bált” november 11-
én rendezzük. A bállal kapcsolatos 
munkabeosztást kiosztottuk. Min-
denki a szokásos feladatot vállalta. 

Beszéltünk a hagyományos ruha-
börzéről is, mely után már érdeklőd-
nek a városban.  Lukács Sándor a „ 
beszerzésért” a felelős, telefonon ér-
deklődik a wolfhagenieknél, hogy mi-
kor lehetne menni az adományért.

A gyűlés után jött az értesítés, 

hogy elkészült a városmakett terve-
zet. El is mentünk megnézni a képző-
művészhez. Lefényképeztük, és a ké-
peket továbbítottuk a Polgármester 
Úrnak, és a Képviselő testület tagja-
inak véleményezésre. Ha elfogadják, 
akkor megjelentetjük különböző kö-
zösségi oldalakon. Itt kérnénk a ked-
ves LOKÁLPATRIÓTÁKAT, és minden-
ki mást, hogy támogassa a projekt 
megvalósulását. A támogatásokat a 
11743095-29240009 számlára

„Városmakett támogatás” megje-
löléssel kérnénk . A bálunkat is en-
nek szellemében szervezzük.

     Fábián Lászlóné

Elérhetőségünk:
fonyodilions.hu

nem következett be. De a kesergés 
helyett tegyük, amire Krisztus taní-
tott minket: „Kérjétek hát az aratás 
urát, küldjön munkásokat az aratás-
ra.” (Máté 10, 2) Szerintem ez azt is 
jelenti, hogy e feladatot csak egye-
dül a Mennyei Atya tudja elvégezni, 
tőlünk pedig imáinkat kéri.

De történt még egy fontos vál-
tozás. Sikerült a télen is működő 
két templomunkba beszereltetni a 
fűtést. Ez a korszerű technika oly 
módon igyekszik védeni a híveket, 
hogy a leadott hőmennyiséget pó-
tolja a padokra szerelt fűtőszálakon 
keresztül. Így nem fog a lábunknál 
forróság keletkezni. Ha pedig fel-
hajtjuk a párnákat a hátunk mögé, 
és közvetlen a fűtőszálakkal ellá-
tott padra ülünk, akkor a derekunk 

sem fog fázni. Ezért is hálát adha-
tunk a Jóistennek, valamint minden 
kedves hívőnek, aki a rendszeres 
évi egyházi hozzájárulásával előse-
gítette, hogy ez a rendszer kiépül-
hessen. Már csak az a feladatunk 
maradt, hogy imáinkkal is töltsük 
meg templomainkat.

  Tisztelettel:
  Kovács Balázs
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Badacsonyban jártunk….

Te szedd! akció

Szeptemberben 9-én Lengyeltó-
tiban a Diófesztiválon töltöttünk el 
egy kellemes délutánt. A különleges, 
változatos programok mellett fi nom 

ételeket, diós süteményeket kóstol-
tunk,  és sok volt fonyódi gimnazis-
ta társunkkal találkoztunk.  Másnap, 
az egyesület történetében tizenne-
gyedik alkalommal hajóra szálltunk, 
hogy nagy sétát tegyünk Badacsony-
ban.  A szokásosnál is nagyobb tár-
saság jött össze, nagy volt az öröm, 

Idén is népes csapattal képvisel-
tette magát a Siófoki SZC Bacsák 
György Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája az országos Te 
szedd! akcióban. A Katona-Kiss 
Erzsébet és Zsinkai Istvánné ta-
nárnők által vezetett több mint 70 
fős különítmény iskolánk környé-
két járta végig és tisztította meg 
az eldobált szeméttől.

MKG Hírek
Új tanárok

Új kollégákat köszönthetünk a Má-
tyás Király Gimnázium tantestület-
ében:

Kecskemétiné Kaszala Rita kémia-
környezettan szakos tanár, vegyész, 
2017. szeptember 1-től a természet-
tudományos labor laborvezetője.

Magyar nyelv és irodalom sza-
kos tanári feladatokat lát el dr. 
Lázás Zoltánné magyar-ének-
drámapedagógia szakos tanár.

Lukács Edit (aki intézményünkben 
végezte középiskolai tanulmányait), 

angol-történelem szakos tanár angol 
nyelvet tanít.

Badacsony
Az elmúlt tanévet a teljes isko-

lai közösség badacsonyi hajóútjá-
val és túrájával zártuk. Ebben a tan-
évben Köllő Csaba matematikatanár 
vezetésével badacsonyi kerékpár tú-
rán vettek részt diákjaink. A túrát a 
Szendrey Emlékszoba megtekinté-
sével és gyenesdiási minigolfozással 
kötötték össze.

Sport siker
A Diákolimpia döntőjébe jutott sár-

kányhajósaink az országos 3. he-
lyet szerezték meg. Mentoruk: Lehel 
László tanár úr. A csapat tagjai: Bóka 
Bendegúz, Csordás Gergő Ferenc, 
Czippán Máté, Horváth Ádám, Kar-
dos Dorina, Mórocz Máté, Nagy Bar-
nabás, Országh Attila, Szűcs Máté, 
Varga Márton, Visnyei Adrien.

amikor egy-egy újabb kedves isme-
rőst köszönthettünk a hajóállomá-
son. Többen kénytelenek voltak az 
Északi parton utazni, 
mert a Budapestről ér-
kező vonat pár perccel 
később ér be Fonyód-
ra, mint ahogy a hajó in-
dul. Megnéztük a szín-
pompás, vidám szüre-
ti felvonulást, megkós-
toltuk a borokat, ami-
vel a különböző pincé-
szetek a nézőket kínálgatták. Igye-
keztünk elkerülni a lisztet szóró, kor-
mot kenő fi atalokat, de nem sok si-
kerrel. A tarka forgatag végeztével 
különböző programok közül lehetett 
választani. Az Egry József Emlékmú-
zeum, a Szegedy Róza-ház megtekin-
tése, vagy betérés egy-egy borozóba 

a régi barátokkal, közben új ismeret-
ségek kötése, vagy a szőlőharang fo-
gadása után a Gálaműsor táncosai-

nak nézése a téren felállított hatal-
mas sátorban.

Gyorsan eltelt az idő és újból hajó-
ra, vonatra siettünk. Érzékeny búcsút 
vettünk egymástól annak reményé-
ben, hogy hamarosan újból láthatjuk 
egymást!

     Németh Julianna
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VII. Családi futónap
Szeptember 23-án ke-

rült megrendezésre a Fo-
nyódi Szabadidő Munka-
csoport és a FIFE szer-
vezésében az idei Csalá-
di futónap, immáron he-
tedik alkalommal. Több 
mint 166 induló állt a 
rajthoz, hogy lefussa 
a 3,6 kilométeres távot. Családi 
programról lévén szó minden kor-
osztályból neveztek a táv teljesí-
tésére. Szép számban jelen voltak 
az óvoda és az általános iskola nö-
vendékei is, akik a szüleikkel, nagy-
szüleikkel mérettették meg magu-
kat.  A jó időben kicsi és nagy egy-
aránt jól szórakozott. 

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni a támogatóknak  a nagy számú 

felajánlást és  az önkéntesek oda-
adó munkáját: Fonyód Város Ön-
kormányzata, VÜSZ, Helikon Kas-
télymúzeum, Óh Zsolt, Csiszta Für-
dő, Fábián Pékség, Bed Rock Cafe 
– Püspök Gábor, Cafe Móló - Huber 
Attila, Polgárőrség, Szalai Ferenc, 
Turisztikai Egyesület.

A helyezettek:
1. Hely:
Garai Árpád, Györei Brigitta

2. Hely:
Ifj. Vörös István
3. Hely:
Lipp Kristóf
A legtöbb fővel futó 
család:
Budai család
A legfiatalabb fővel futó 
család:

Farkas család
A legtöbb fővel futó osztályok:
4.b, 8.a
A legtöbb fővel futó óvodás cso-
port:
Csirip-csőr csoport                                                    

Gratulálunk minden célba érke-
zőnek. A hagyomány nem szakad 
meg, jövőre ismét futónap!

   szervezők
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APRÓHIRDETÉSEK
Három szobás összkomfortos, 
felsőszinti, fatüzeléses lakás ki-
adó!  Érdeklődni: 06-85/363-826
•
Tízéves IKEÁ-s, kinyitható kanapé 
eladó Fonyódon! Ár.: 12.000,- Ft 
Tel.: 06-20/563-8295

•
Két darab vadonatúj ágynemű-
tartós heverő, állítható fejrésszel, 
1-1 díszpárnával eladó! Érdeklőd-
ni: 06-20/235-3299

•
180 L-es mélyhűtő láda, 2 db hő-
sugárzó olcsón eladó! Tel.: 06-
70/258-4246

•
Michelin téli gumik felnivel, autós 
gyermekülés, gyermek fürdőkád 
állvánnyal eladó! 
Gyermekágy kókusz matraccal, 

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.

fejvédővel, takaróval, párnával, 
műanyag pelenkázó eladó!
Gyermek-házikó (mászó torony-
nyal, csúszdával, műanyag libikó-
ka, csúszda, játék babakocsi el-
adó! Tel.: 06-30/501-5226

•
Angol oktatás minden szinten, 
szaktanártól érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés! Tel.: 06-
20/962-2687

•
Kiadó nyaralókat keresünk! Meg-
bízható kapcsolattartás, kulcsát-
adás, igény esetén takaríttatás. 
Tel.: 06-30/184-7970

•
Eladó 1 db új Accu-Chek Active 
vérnyomásmérő beszúró toll nél-
kül. Ára: 3.000.-Ft.
Tel.: 06-70/276-8488

Eladó Fonyód, Fő u. 26. sz. 78 
m2-es földszinti lakás. Ára.: 13,9 
millió Ft.
Tel.: 06-70/276-8488

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

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

•
Energetika tanúsítás, épületterve-
zés, okleveles építész, épületener-
getika tanúsító!
Tel.: 06-20/979-9390

•
Üzemképes állapotban szalagfű-
rész eladó Lengyeltótiban! Tel.: 
06-30/389-1427; 06-85/330-826 
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