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Fonyódi Kulturális Intézmények (Városi Kulturális Központ és Könyvtár)
Cím: 8640 Fonyód, Ady E. u. 17-21. (Kulturális Központ)

Tel.: +36-85/900-050; Mobil: +36-20/380-3778; Programszervező: +36-85/900-049; +36-20/320-5599
Honlap: http://konyvtar.fonyod.hu; E-mail: konyvtar@fonyod.hu

Nyitva tartás: H: 8:00-14:00, K: 8:00-14:00, SZE: 8:00-14:00, CS: 9:00-17:00, P: 8:00-14:00, SZO: 8:00-12:00

Fonyódi Járási Szociális, Család És Gyermekjóléti Központ 
Cím: 8640 Fonyód Fő u. 43

Intézményvezető száma: +36-85/560-212; +36-20/380-4287; Központ alegységvezető száma: +36-20/380-3701
Weboldal: www.fonyod.hu; E-mail: szockozpont@fonyod.hu

Nyitva tartás: H - CS: 8:00-16:00; P: 8:00-12:30
Család és gyermekjóléti szolgáltatás, Fonyód:

Cím: 8640 Fonyód Fő u. 43., Elérhetőség: Tel.: 06-85/560-212
Nyitva tartás: H-K-SZ: 8:00-12:00; CS: 13:00-15.30; P: Nincs ügyfélfogadás

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, Balatonfenyves:
Cím: 8646 Kölcsey F. u. 30., Elérhetőség: Tel.: +36-85/362-501;

Nyitva tartás: H: 8:00-12:00, K: 12:30-15:30, SZE: 8:00-12:00, CS: 9:00-11:30, P: Nincs ügyfélfogadás

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; Fax: +36-85/562-999
A hivatal általános ügyfélfogadása: SZE: 8:00-12:00; 13:00-16:00; P: 8:00-12:00

Fonyódi Múzeum
Cím: 8640 Fonyód, Bartók Béla utca 3.

Tel: +36-85/560-392, Honlap: fmhe.hu; E-mail: muzeum@fonyod.hu, fonmuzeum@t-online.hu
Nyitva tartás: K - P: 10:00-17:00; SZO: 10:00-12:00; szünnap: Vasárnap, Hétfő

Csoportoknak előzetes bejelentés alapján más időpontban is.

Közérdekű információk

Egészségügyi Nonprofit Kft.
Cím: 8640 Fonyód, Szent István u. 27., Telefon: +36-85/560-970; +36-85/560-980; 

Fax: +36-85/560-976 E-mail: gyogyintezet@fonyod.hu, ekht@t-online.hu 
Ügyelet: Telefon: +36-85/360-050 Hétköznap: naponta 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.

Hétvégén és ünnepnapokon: reggel 8:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.

A Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19. Telefon: +36-85/560-054, +36-85/360-160, E-mail: hivatal@fonyod.gov.hu

Honlap: www.somogy.gov.hu
ügyfélfogadási rendje: H, SZE: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, P: 8.00 – 13.00 

Járási Hivatal, Fonyód, Ady E. u. 39.: Telefon: +36-85/361-214; 
ügyfélfogadási rendje: H, SZE: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, P: 8.00 – 13.00 

Kormányablak, Fonyód, Ady E. u. 1.: Telefon: 06-70/450-4656 
ügyfélfogadási rendje: H: 7.00-17.00, CS: 8.00-18.00, K, SZE, P.: 8.00- 16.30

Fonyódi Városfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.

Telefon / Fax: +36 85/560-287; Ügyeleti telefonszám: +36-20/525-2675
E-mail: info@fonyodert.hu; Weboldal: http://fonyodert.hu/

Fonyódi Rendőrkapitányság
Cím: 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.

Tel.: +36-85/560-990; őrszoba: +36-20/461-4248; drogprevenció: +36-85/560-990/5350



Fonyódi Hírmondó

Az üdülőhelyi fórum tapasztalatai

FELHÍVÁS

Fonyód Ady E. u. 3. sz. alatt üzemelő posta 
2016. július 2- augusztus 27. között

     változatlan hétköznapi nyitva tartás mellett 
szombati napon is 09:00 – 12:00 óra között várja ügyfeleit.
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2016. június 29-én üdülőhelyi fórum keretében vár-
ták az érdeklődőket Fonyód Polgármesteri Hivatalá-
nak tanácstermébe. A fórum kezdetén a helyi üdülő és 
nyaralótulajdonosokat tájékoztatta az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről, befejezett pályázatokról és le-
endő tervekről Hidvégi József, Fonyód város polgár-
mestere. 

Ezt követően a lakossági kérdések és észrevételek 
következtek. 

Többen jelezték, hogy a település részek – Béla-
telepről és Fonyódligetről -, nincsenek megfelelően 
ellátva élelmiszer boltokkal, vendéglátó egységekkel. 
Miután a kisebb vállalkozásokat a multik megjelené-
se elnyomta, amik kinyitnak nem tudják azt az árukí-
nálatot biztosítani, mint a nagyobb ABC-k, amelyek 
a településen korábban jelen voltak. Hidvégi József 
úgy fogalmazott: Az önkormányzat csak ösztönözni 
tudja a vállalkozások beindítását, de a kisebb, szezon-
álisan nyitva lévő üzletek készletét a vásárlói szoká-
sok alakítják.  

A Wesselényi utcai vízvezeték cseréjére az elmúlt 
két évben több ígéretet tett a DRV Zrt.. A legutóbbi 
káresemények után őszi cserét ígértek. A csapadék 
víz elvezetésének biztosítása, az árkok rendbetétele 
mindig az ingatlan tulajdonosok feladata, hogy az át-
ereszek és az árkok el tudják vezetni a csapadékot. 

Felmerült a temető előtti parkoló megépítésének 
igénye. A korábbi munkálatok (ravatalozó felújítása, 
temető kert rendbetétele) után a temető utcájának asz-
faltozása és a parkoló megépítése lesz a jövő  egyik 
fontos feladata. 

Azok a strandok, amelyeket jelenleg vállalkozások 

üzemeltetnek, jól működnek, ezáltal nagy terhet vet-
tek le a VÜSZ válláról, így nagyobb figyelmet tudnak 
szentelni a város egyéb területeire, amelyek már most 
is szemmel látható eredményt hoztak.  

Az állandó lakosok és nyaraló tulajdonosok a fizető 
parkoló és a strandbelépő ügyében is szót kértek. A 
fizetőssé minősített parkolók használatáért minden-
kinek egységesen fizetnie kell, akár fonyódi, akár 
vendég. A képviselő-testület döntése alapján azok 
az állandó lakosok használhatják belépő nélkül (ún. 
Fonyód kártyával) a Sándortelepi strandot (új nevén 
Panoráma strand), akik befizették adójukat. Fonyód 
város polgármestere hangsúlyozta, hogy a megállapí-
tott strandbelépők (200 és 400 Ft) senkit nem retten-
tettek el attól, hogy a központi strandot vegyék igény-
be. Igazolta ezt az is, hogy hétvégénte mekkora az ér-
deklődés, soha nem látott tömeg lépett be a strandra, 
nagyrészük belépőt váltott. Ez igazolja, hogy ez a fej-
lesztés fontos volt, valamint még szezonális szinten 
hozhat jelentős bevételt, amelyet majd az üzemelte-
tésre, állagmegóvásra lehet fordítani.

A „jó adófizető” fonyódiak az ingyenes strandbe-
lépővel lényegében egy  településtámogatási kedvez-
ményben részesülnek a Fonyód kártya alapján, ame-
lyet jogszabály határoz meg, de csak a helyi lakosok-
nak adhat a testület. A szezont követően, augusztus 
végén, vagy szeptember elején a testület a tapaszta-
latok alapján megtárgyalja majd, hogy kell-e ezen a 
szabályozáson bármit változtatni. 

szerkesztőség
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Tájékoztató a közterület-felügyelet működéséről
2016. július 4. napjától kezdődően a közterület-fel-

ügyelet működésében jelentős, pozitív változások 
lesznek érezhetők.

Mostantól két közterület-felügyelő áll a lakosság 
rendelkezésére úgy, hogy a város közigazgatási terü-
letét a Szent István utcánál kettéosztva az egyik az 

onnan keletre -, a másik az onnan nyugatra eső város-
részekben teljesít szolgálatot.

A mellékelt térképen a területi felosztást láthatják 
a területért felelős közterület-felügyelők nevével és 
elérhetőségével.

 Forduljanak hozzájuk bizalommal!
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Kék hullám minősítést kapott két fonyódi strand

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége a Kék 
Hullám Strandminősítést tartott a minősítésbe bevont 
társszervezetek (NABE, Balatoni Fürdőegyesületek 
Szövetsége, Magyar Turizmus Zrt, Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósága, ÁNTSZ) közreműködé-
sével. A minősítésre minden eddiginél több strand ne-
vezett.

A helyszíni bejárások 2016. június 16-17-én zajlot-
tak a hagyományosan bevont partnerek részvételével. 
A tavalyihoz hasonlóan idén is egy, kettő és három 

csillag szerepel a zászlón, jelezve a szolgáltatások el-
térő színvonalát az egyes strandokon.

Fonyód két strandja elismerésben részesült:
• Sándor-telepi Panoráma strand
• Bélatelepi szabad strand

A médianyilvános, ünnepélyes eredményhirdetés, 
zászlóátadás, valamint a különdíjak átadása július 
1-én, Alsóörsön zajlott. Az esemény fővédnöke Kont-
rát Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtit-
kára volt.

szerkesztőség
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Fonyódi Turisztikai Egyesület – Tourinform Fonyód
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A Fonyódi Turisztikai Egyesület egy 2007 óta fenn-
álló városi szervezet, amely segíti Fonyód turisztiká-
val kapcsolatos tevékenységét, rendezvényeit nép-
szerűsíti és információt szolgáltat a helyi lakosoknak 
és a turistáknak egyaránt. A kezdetektől Tourinform 
irodaként is funkcionál.

A Turisztikai Egyesület tagja az Országos TDM 
szövetségnek, valamint a Magyar Turisztikai Ügy-
nökségnek is. Ez utóbbi révén a nyári szezonban a 
központi irodán kívül két információs pontot is mű-
ködtet, a Dísz téren és a Vigadó téren, ahol Fonyód 
város logójával ellátott termékek (bögrék, tollak, 
matricák stb.), képeslapok, bélyegek, játékok stb. és 
a legfrissebb információk kaphatók meg egy helyen.

Szolgáltatásaink:
- információszolgáltatás
(helyi és környékbeli rendezvények, látnivalók, tud-
nivalók stb.)
- prospektusok és kiadványok
- ajándéktárgy értékesítés
- jegyértékesítés (a helyi rendezvényekre, illetve az 
Interticket rendszerben is)

Egész éven át nyitvatartó irodánk elérhetőségei:
Fonyódi Turisztikai Egyesület
Tourinform - Fonyód
8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.
Telefon: 06-20/959-73-17
Email: fonyod@tourinform.hu
Honlap: www.turizmus.fonyod.hu

Nyitva egész évben hétköznaponként 8-16 óra között, 
valamint a szezonban szombatonként 8-12 óráig tart 
nyitva!

Szezonálisan nyitva tartó irodáink:
Dísz téri Infopont és Ajándékbolt – 8640 Fonyód, 
Dísz tér (aluljáró Dísz téri lejáratának másik oldalán)
Vigadó téri Infopont és Ajándékbolt – 8640 Fonyód, 
Vigadó tér (a Kikötői üzletsorral szemben)
Mindkét Információs pont hétfőtől csütörtökig 9-19 
óráig, péntektől vasárnapig 9-21 óráig tart nyitva.

Széplátó Infopont és Ajándékbolt – 8640 Fonyód, 
Várhegy
Nyitva hétfőtől vasárnapig 9-17 óráig!

szerkesztőség

Aktív diákok szállták meg Fonyódot!
Önkormányzatunk a Fonyódi Turisztikai 

Egyesülettel együttműködésben az idén is szervez 
nyári diákmunkát. Míg 2015-ben 6, addig 2016-
ban már 18 diák bevonásával próbáljuk erősíteni 
a Fonyódi Nyár sikerét. A diákok július, augusztus 
hónapban teljesítenek szolgálatot. Mivel idegen 
nyelvet (német, angol) is beszélnek fontos szerepet 
szánunk nekik az idelátogató turisták tájékoz-
tatásában, a helyi nevezetességek és kiváló szol-
gáltatások, rendezvények népszerűsítésében. 

Emellett a Tourinform Irodákban is dolgoznak 
majd, valamint kérdőívek segítségével próbál-
ják begyűjteni a Fonyódról alkotott látogatói 
véleményeket a további fejlesztési irányok megal-
apozása érdekében.

Idén nyáron már a diákok számára kötelező 
közösségi szolgálat teljesítésére is lehetőség nyí-
lik, hiszen a Turisztikai Egyesület szerződésben áll 
a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, a Bacsák 
György Szakközépiskolával, a siófoki Krúdy Gyu-
la Szakközépiskolával és a kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnáziummal.   szerkesztőség
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A VÜSZ júniusi munkálatai
A városüzemeltetés dolgozói a tavasszal kialakított 

és rendbetett területeken az állagmegóvásra koncent-
rálnak. A tavaszi időszak elmúltával és a hivatalos 
nyári szezon indulásával a rendezvények helyszíne-
inek rendbetétele a fő feladata a közterületeken dol-
gozóknak. Július 1-én adták át a Kék Hullám Zászló 
Strandminősítéseket, amelyet Fonyód két strandja is 
megkapott.

„Június 15-től hivatalosan is megkezdődött a nyá-
ri szezon, ekkorra el kellett végeznünk a ránk háru-
ló a feladatokkal, ’s ettől kezdve a szinten tartásra 
kell koncentrálnunk, illetve a rendezvényhelyszínek 
rendezettségének biztosítására.„– mondta Kristóf 
Györgyné, a VÜSZ cégvezetője. 

A Fonyódi Nyár rendezvényeiből minden hétvégére 
jut program, így a közterületeken sok munkája akad a 
dolgozóknak. A csapadékban bőségesnek mondható 
időszakban az egyéb zöld területek karbantartására, 
kaszálására egész nyáron nagy gondot fordítanak, 
igyekeznek a lakossági bejelentéseknek eleget tenni.  

A város több részén megújulási tervekkel készül a 
VÜSZ. Ezen belül készültek el a Dísz tér használati 
és dekorációs új elemei is, az úgynevezett gabionok. 
A gabionok drót-, illetve huzalból készült kőkosarak, 
amelyek különféle anyagokkal tölthetők fel. Az új 
eszközök nem csak modern arculatot kölcsönöznek, 
hanem praktikusak és időtállóak is. A Dísz téren pa-
dokat és virágládákat alakítottak ki ezzel a techniká-
val. 

A Panoráma strand fizetős parkolója – melynek ki-
alakítása pályázati feltétel volt – és beléptető rend-
szere - ami a nagyobb balatoni települések strandján 
is fizetős, a strand üzemeltetési költségét részben fe-
dezi – a látogatók többségénél elégedettséget váltott 
ki. A Sándortelepi (új nevén Panoráma strand) fize-
tősre válásával sem csökkent annak látogatottsága és 
népszerűsége. Itt is pályázati előírás volt a bevétel 
szerzése. Ezzel egy időben megnyílt a Balaton part 
első kutyás fürdőhelye, a vízirendőrség mögötti terü-
leten, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy négy ut-
cában – Bélatelepen a Széchenyi, Fonyód belváro-
sában a Hegyhát, az üdülő övezeti részén a Kodály, 
Fonyódligeten pedig az Árpád utca – felújítása ké-
szült el. Mindeközben a nem szilárd burkolatú utcá-
inkban folyamatos kátyúzási munkálatokat végeztek 
a VÜSZ munkatársai.

A városüzemeltetés továbbra is várja a lakossági 
észrevételeket, visszajelzéseket a létesítményekkel 
kapcsolatban, vagy ha bármely más bejelenteni való-
juk lenne. „Biztosan vannak olyan pontok, ahova ne-
hezebben, vagy később jutunk oda, ha valaki lakos-
sági bejelentést tesz, arra azonnal reagálunk, egy-két 
héten belül biztosan odajutunk. Mi szeretnénk azt 
az elvet folytatni, hogy mindenki érezze, nem csak 
Fonyód központjára fókuszálunk, hanem Bélatelepre 
és Fonyódligetre is, hiszen az ott élők és nyaralók is 
fontosak számunkra és szeretnénk, hogy ők is szép, 
rendezett környezetben tölthessék el pihenőidejüket.” 
– mondta Kristóf Györgyné.

Szeretnénk tájékoztatni a tisztelt gépjármű tu-
lajdonosokat, hogy július 11-től a parkolás te-
kintetében véget ért a türelmi időszak, így az 
érvényes parkolási jeggyel nem rendelkezőknek 
számolniuk kell a jogszabályi követelményekkel.

szerkesztőség



Fonyódi Hírmondó

Mit kell tudni az idegenforgalmi adóról?
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Az idei nyári szezonban is június 15. és szeptember 30. között az önkormányzati adóhatóság ellenőreinek 
közreműködésével végezzük az idegenforgalmi adó beszedésének ellenőrzését és segítséget nyújtunk az adó-
bevallások kitöltéséhez, illetve benyújtásához. 

Az alábbiakban foglaltuk össze az ehhez kapcsolódó legfontosabb információkat.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014.(XII.18.) önkormány-
zati rendelete alapján az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett adóról nyilvántartást kell vezetni. 
A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a szálláshelyet igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazol-
ványának számát, megérkezésének és távozásának pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi 
adó összegét.

Az adó mértéke nem változott, az idei évben is vendégéjszakánként 360 Ft idegenforgalmi adót kell 
fizetnie az önkormányzati adóhatóság felé annak a magánszemélynek, aki nem állandó lakosként Fonyód 
Város Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Mentes személyek köre – a helyi adórendelet alapján - kibővült a testvérvárosi delegáció tagjaival, és 
az Önkormányzat által szervezett rendezvény meghívottaival és közreműködő vendégeivel. 

Ki kell azonban hangsúlyozni, míg az ingatlanok tulajdonosait, bérlőit, valamint azok hozzátartozóit és 
az adókötelezettség alól mentes személyeket nem terheli idegenforgalmi adófizetési kötelezettség, addig 
az egyéb személyeket igen. 

Ez azt jelenti, hogy ha az ingatlanban olyan személy tölt el akár egy vendégéjszakát is, aki nem tulajdo-
nosa, bérlője az ingatlannak, vagy ezen személyeknek nem a hozzátartozója és nem mentes az adó alól, 
akkor neki idegenforgalmi adót kell fizetnie. 

Az adófizetési kötelezettségen nem változtat az a tény sem, ha az ingatlan használatra átadása ingyenesen 
történik, tehát, ha a szállásért díjfizetés ténylegesen nem történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha az ingat-
lanban eltölt akár egy vendégéjszakát is pl.: a barátunk, az ismerősünk, aki nem mentes az adókötelezettség 
alól, akkor vendégéjszakánként idegenforgalmi adót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy a szállásért díjat nem 
fizet. 

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállá-
sadó, a szálláshely, vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, in-
gatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót 
az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adóbeszedésre 
kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie és azt a 
beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.

Ebben az évben is kiemelt figyelmet fogunk fordítani a bevallások és a befizetések rendszeres ellenőrzésére. 
Az önkormányzati adóhatóságnak nem célja a mulasztási-, illetve az adóbírság alkalmazása, ezért kérjük az 
idegenforgalmi adó körében is a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. 

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bővebb tájékoztatás, valamint a bejelentkezési és bevallási nyomtat-
ványok a város internetes honlapján elérhetőek, illetőleg ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság 
személyesen is mindenkinek segítséget nyújt. 

Dr. Széll Attila sk.
jegyző
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Közérdekű információk
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Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód
8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Telefon: 06-85/560-970, 06-85/560-980
Fax: 06-85/560-976
E-mail cím: ekht@t-online.hu, 
gyogyintezet@fonyod.hu

Rendőrkapitányság - Fonyód
8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.
Postacím: 8641 Fonyód, Pf.: 88 
Tel/fax: 06-85/560-990, őrszoba: 06-20/461-4248
drogprevenció: 06-85/560-990/5350
E-mail cím: fonyodrk@somogy.police.hu
Sürgős ügyekben: 107
Általános segélyhívó: 112

Fonyódi Vízirendészeti Rendőrőrs
8640 Fonyód, Keresztes György kikötő 
Postacím: 8641 Fonyód, Pf.: 77
Tel.: 06-85/560-997
Balatoni segélyhívó: 1817

Mentőállomás - Fonyód
8640 Fonyód, József A. u. 39/A.
Telefonszám: 06-85 705-360
Weboldal: http://fonyodmentok.uw.hu
Segélyhívó: 104, vagy 06-1/312-3888). 
Betegszállítás: 06-1/311-1666

Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Tűzoltóparancsnok: Köcski Miklós (Fonyód Sándor 
utca), Telefonszám: 06-30/349-9545
Tűzoltóság: 105

Központi Ügyeleti Szolgálat
Telefonszám: 06-85/360-050
Előjegyzés: nem szükséges
Rendelési idő:
Hétfő 16:00 - 08:00
Kedd 16:00 - 08:00
Szerda 16:00 - 08:00
Csütörtök 16:00 - 08:00
Péntek 16:00 - 08:00
Szombat 08:00 - 08:00 (Hétvégén és ünnepnapokon 
reggel 8-tól másnap reggel 8-ig.)
Vasárnap 08:00 - 08:00 (Hétvégén és ünnepnapokon 
reggel 8-tól másnap reggel 8-ig.)

Isteni Gondviselés Gyógyszertár
8640 Fonyód Szent I. u. 31.
Tel/Fax: 06-85/560-368
e-mail: zadorij@freemail.hu
Rendes nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8.00-18.00
Szombat: 8.00-12.00

Ügyészség - Fonyód
8640 Fonyód, Bartók Béla u. 88.
Postacím: 8641 Fonyód, Pf.: 97
Telefonszám: 06-85/360-048
Telefonszám/Fax: 06-85/360-642

Fonyódi Járásbíróság
8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 12-16.
Postacím: 8641 Fonyód, Pf. 96.
Központi telefonszám: +36-85/560-150
E-mail cím: birosag@fonyod.birosag.hu

szerkesztőség

Gyógyszertárak címei, elérhetőségek: 
Turul Gyógyszertár: Balatonfenyves, Bocskai Tér 1.
Telefonszám: 06-85-560-012

Magyar Korona Gyógyszertár: Balatonlelle, Rákó-
czi út 208/B, Telefonszám: 06-85-554-190

Három Királyok Gyógyszertár: Balatonboglár,
Szabadság u. 4., Telefonszám: 06-85-353-922 

Mária Gyógyszertár: Balatonlelle, Móra Ferenc u. 
2., Telefonszám: 06-85-351-295

Arany Kígyó Gyógyszertár: Balatonboglár, Vikár 
Béla u. 6/a, Telefonszám: 06-85-350-268
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Ha a szemüveg akadályoz a sminkelésben
A megoldás: Tartós sminktetoválás

Vendégeink sokszor nem tudják eldönteni, hogy szemeik 
hangsúlyozására milyen sminktetoválás állna nekik a 
legjobban, ami nem csoda, mert a lehetőségeink szin-
te végtelenek.
Aki csak nagyon szolidan szeretné a szemét hang-
súlyozni, annak ajánljuk a szempillák közti terület 
pigmentálását/tetoválását. Ez önmagában egy nagyon 
visszafogott, szolid szemsmink, ami a szemünk színét 
emeli ki, hangsúlyozza és kifejezőbbé varázsolja a tekin-
tetünket, mivel a szempillasort optikailag sűríteni tudja.
Ha határozottabb, intenzívebb szemhéjsmink a cél, 
akkor a tusvonal hatású, vékonyabb vagy vastagabb 
szemkontúr tetoválást ajánljuk. 
Egy megfelelően hangsúlyozott kontúrvonal a szempil-
latőben és felette, ami lehet akár vékonyabb, vastagabb 
és akár cicásabb is, nagyon szépen kiemeli a szemhéj 
vonalát. 
Szemhéjkontúr készítésénél először a tervezett vonal 
kontúrján haladunk, majd itt is minden esetben bepig-
mentáljuk a szempillatöveket, majd a kontúrvonalat fel-
töltjük a megfelelő színű pigmenttel, ami általában, feke-
te vagy barnásfekete.
Ha valódi sminkhatású szemhéjsatír a cél akkor a 
„Butterfly” technika lesz a megoldás, itt csak a fantá-

zia szab határt! Azúrkék, aqvamarin, lila, levendula, zöld, 
smaragdzöld különböző árnyalataiból választjuk ki a 
szemhez illő kombinációt.  A technikát a színek fátyolos 
elsatírozása jellemzi, melyet általában fekete alapkontúr-
ral készítünk el.
Ha szeretnél a reggeli készülődésnél időt spórolni és a 
nap 24 órájában finoman sminkelt és nőies lenni, akkor 
látogass meg minket, és egy ingyenes konzultáció során 
segítünk eldönteni, hogy neked milyen sminktetoválás 
állna a legjobban.

Információ, bejelentkezés: 06 30/267-9371
Dermisz Kozmetika, Fonyód, Ady Endre u. 7.

www.sminktetovalasaim.hu
(x)
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Programok július 22-től augusztus 21-ig

Július 22-23. Péntektől Szombatig
 RetroBalaton
Helyszín: Piac

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); 

Piac, Vigadó tér, Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Július 29. Péntek
Simon Péter festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Július 29-31. Péntektől Vasárnapig
Hal és Petyek Napok
Helyszín: Vigadó tér

Augusztus 3. Szerda
Kürtkoncert - Claire Linguist, Marie Taezana, Julia Benz, Míra Buzanszky

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Augusztus 5-6. Péntektől Szombatig
Időutazás Fonyódon

Helyszín: Vigadó tér

Augusztus 6. Szombat
Előadás Palonai Magyar Bálintról

Helyszín: Múzeum, 16 óra

Augusztus 12. Péntek
Bánfalvy Ágnes színművésznő közönségtalálkozója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Augusztus 12-14. Péntektől Vasárnapig
RockBalaton

Helyszín: Piac

Augusztus 17-21. Szerdától Vasárnapig
XV. Balaton Kupa - Nemzetközi Serdülő Kézilabda Torna

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok

Augusztus 18-21. Csütörtöktől Vasárnapig
Nemzeti ünnep - Szent István napi ünnepség, Lányi nap

Helyszín:Vigadó tér
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Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
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
 

gyermekmisék:
szeptember 10., október 8.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Júl.    17. 9:30
Aug.      7.  9:30 
úrvacsorás istentisztelet
Aug.    21. 9:30

A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaórák szeptemberig szünetelnek!

Az Ökumenikus Kulturális Estek 
szeptemberben folytatódnak!

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden kedden
17 órai kezdettel

Helyszín:
Kulturális Központ, Ady E. u. 17.
Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Varga István és Szinyei Merse Anna közös kiad-
ványa július közepétől megvásárolható a Fonyó-
di Kulturális Központban, valamint a Fonyódi 
Múzeumban! 
Színcsodák álmodója - Szinyei Merse Pál Fonyó-
don című könyv ára 2.000,- Ft!
További információ: konyvtar@fonyod.hu

Géger Melinda és Varga István közös munkája, a 
Festők Fonyódon című könyv továbbra is meg-
vásárolható a Fonyódi Kulturális Központban, a 
Turisztikai Egyesület központi irodájában! 
A Festők Fonyódon című könyv ára 4.000,- Ft!
További információ: konyvtar@fonyod.hu
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Múzeumok Éjszakája Fonyódon

Nyári foglalkozások a Múzeumban

13

A Múzeumok Éjszakáját országosan 13. alkalom-
mal rendezték meg, amelyhez a Fonyódi Múzeum 
is évek óta csatlakozik színes és érdekes programkí-
nálatával. A három napos, egész estét betöltő ren-
dezvény során képviseltette magát a kultúra számos 
területe: művészetek, tudományos ismeretterjesztés, 
hagyományok ápolása, természetvédelem, törté-
nelem és helytörténet, kézművesség illetve zenei 
élmények várták az érdeklődő látogatókat. A legki-
sebbeknek a NABE játszóházat vezetett, a nagyobb 
gyerekekre kézműves-foglalkozások; agyagozás és 
kosárfonás várt.

Péntek este csillagászati előadással indult a rendez-
vény, dr. Kolláth Zoltán világhírű csillagász profesz-
szor a csillagok hangjairól és az azokból komponált 
zenékről tartott előadást. Besötétedés után a Nagy-
kanizsai Amatőrcsillagász Egyesület képviseleté-
ben Gazdag Attila vezetett be minket a csillagos ég 
rejtelmeibe. Csillagászati távcsövén keresztül hihe-
tetlen élmény volt látni közelebbről naprendszerünk 
többi bolygóját és távolabbi csillagokat, mint például 
a Hattyú csillagkép kék-vörös csillagpárosát.  

Szombaton Lencsés Ida, Ferenczy-díjas textilmű-
vész kárpitjaiból nyílt meg a múzeum legújabb tárla-
ta Vén Zoltán grafikusművész megnyitóbeszédével, 
Bella Zoltán és Takácsné Baja Erika zenei közre-
működésével. Ezután a kertben bemutatott gyógy-
növényismeretekkel gazdagodhattak a természet-és 

a növényvilág tisztelői. A Szent Iván éji tűzgyújtás 
és zenés mulatság keretében friss gyógynövényteák 
kóstolgatása közben történetek hangzottak el a nép-
szokásokról. A hagyomány szerint a helyben gyűjtött 
gyógynövényeket pedig a gyerekek tűzbe vetették. A 
lángok csillapodása után a bátrabbak pedig átugor-
hatták az izzó parazsat. A mulatság zenei közremű-
ködője Németh Ferenc hegedűtanár volt, aki éjfélig 
húzta a „talp alá valót”. 

A központilag megadott tematika idén a „Felfede-
zők, hősök, újítok” cím volt, amelyhez a Múzeum a 
fonyódi vonatkozású Huszka Jenő operett-zeneszer-
zővel kapcsolódott. Vasárnap délután Szabó Ferenc 
János zenetudós egy fülnek és szemnek egyaránt 
élvezetes audio-vizuális előadást tartott a magyar 
operett kezdeteiről és a zenei jogvédelem alakulásá-
ról, majd Korolovics Lajos és zenekara jazz-koncert-
jével zárult a rendezvény. 

A rendezvény megvalósulásához és sikeréhez idén 
is hozzájárult Fonyód Város Önkormányzata, a Nők 
a Balatonért Egyesület, és számos segítő, támogató 
civil, akiknek ezúton is köszönjük szépen a közre-
működést!

Horváth Helga

- Nyári, heti rendszerességgel tartandó kézműves fog-
lalkozások, augusztus 20-ig: 
papírfonás Lengyel Tímea közreműködésével
keddenként 10-12-ig
részvételi díj: 500 Ft/fő

agyagozás Bakonyiné Kapitány Mária közreműködé-
sével
csütörtökönként 10-12ig
részvételi díj: 1000 Ft/fő

szerkesztőség
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A Szociális Központ hírei
„Csakhogy itt van ,itt a nyár,

csakhogy engem itt talál,
csakhogy a tél,s a tavasz-,
nem vitt el a ravasz...””

Erdélyi  József: Nyári  dal
Környezetünk, lehetőségeinkhez képest napra-napra 

szépül. Az évtizedek óta árnyékot adó, különlegesen 
gyönyörű fánk léte, kiszáradás  miatt, kivágásra ítél-
tetett. A számunkra szomorú látványt nyújtó munkát 
külső cég végezte, a nem kis energiát követelő környe-
zetrendezést, takarítást, a helyi VÜSZ igazán szorgal-
mas munkársai fejezték be.

Tóth Tamás Úrnak ismételten nagyon szépen kö-
szönjük az ”ajándékbuszt”, így újra kivendégeskedtük 
magunkat, a Csillagvár étteremben, Balatonszentgyör-
gyön. Élményekkel gazdagabban tértünk Fonyódra, 
mert a máriai fagyi kihagyhatatlan volt. Magasztos, lé-
lekemelő misét hallgattunk Vasllabán Plébános Úrtól, 
aki kizárólag miattunk nyitotta ki a kápolnát.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, evangélikus lel-
késznő, és Neumajer Zoltán Atya is havi rendszeres-

séggel ápolja lelkünket-hitünket.
A június havi mise még jobban meghatott minden-

kit,mivel a nagy templomban külön, ellátottjainknak 
Zoltán Atya celebrálta.

Köszönjük szépen még Ágoston Tibornak - Butkai 
Csaba Zoltánnak, Szabó Nikolettának adományaikat,-
kis közösségünk mindennapjaink szebbé-jobbá tételé-
hez. Mindent  megteszek-megteszünk,hogy kevésbé 
legyen szomorú a visszafordíthatatlan- idős - beteg - 
magányos életszakasz.

Ellátottunk, Ilisicsné Császár Rita verseit kötetben 
szeretném megjelentetni, remélem a közeljövőben si-
kerül.

Muskó Zsuzsa
Fonyódi Járási Szociális, Család 

És Gyermekjóléti Központ 
8640 Fonyód Fő u. 43

e-mail: szockozpont@fonyod.hu
Tel.: 85/560-212; 20/380-4287

Központ alegységvezető száma: 20/380-3701

Elballagtak az iskolába menő nagycsoportosok
Az óvodában június 3-án búcsúztattuk, a szeptem-

berben iskolába menő, 19 nagycsoportos gyermeket.
Tiszteletükre az aulát virágokkal, lufikkal „ünnep-

lőbe öltöztettük”. A ballagó gyermekek lerajzolták 
magukat, mely szintén különleges színfoltja volt az 
aulánknak.

Izgatottan készültek erre a hagyományos év végi 
ünnepségre a gyermekek és a felnőttek.

A Napocska csoport középsős gyermekei mondtak 
elsőként búcsúverset a ballagó nagyoknak, majd a le-
endő iskolások köszöntek el egy-egy verssel a társa-
iktól.  

Megható pillanat, mikor a kisebbek virágcsokorral, 
és hasznos ajándékokkal (ceruzával, írólappal) aján-
dékozzák meg a nagyokat. Az idén nagy meglepetés 
volt a buborékfújó, melyet nagy örömmel ki is pró-
bálhattak. 

Délután az évzáró műsoron is akadt még meglepe-
tés, az ovis ballagó tarisznya, melyet Kovács Evelin 

kézimunkáiból is készítettünk. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Evelinnek, hogy kézimunkáival sokad-
szorra támogatja óvodánkat, melyekből mindig ötle-
tes ajándékokat, dekorációkat tudunk készíteni, meg-
örvendeztetve velük a gyermekeket.

Vassné Knézics Marianna

Július

Tombol a nyár,
a weekend vár.

Napfény és vízpart,
Az utca kihalt.

Csillámlik a víz,
A Balaton hív.

Este a túlpart fénye,
Csillagot rajzol az égre.
Vár a tó,a balatoni táj,

Egy kis pihenés nekünk is jár....
Ilisicsné Császár Rita
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LIONS hírek
Szeretném folytatni az elmúlt hónapban megkezdett 

tudósítást a 25 éves évfordulói ünnepségről. A 25 év 
munkáját röviden megpróbáltam már felsorolni. Most 
az ünnepségről pár mondat erejéig, mivel az újságban 
a hely véges. Tehát Veégh Józsefné elnök köszöntötte 
a megjelenteket: István Zsolt Kormányzót, az alapító 
wolfhageni klub képviselőit, Dr. Farkas Zoltánt, volt 
kormányzót,a pécsi Első LIONS klub képviseletében, 
Fekete Olga régió elnököt, egyben a pécsi Normandia 
klub képviseletében, Hajdúné Szász Katalint a kapos-
vári klub képviselőjét, és a balatonlellei klub képvi-
selőit. Köszöntötte a Fonyód Város Képviselő testü-
letének tagjait: Árok Lászlót, Erdei Barnát, Gyurina 
Máriát, Lehel Lászlót (Ő egyben klubtagunk is) Dr. 
Metz Józsefet, Óh Zsoltot. A megemlékezések, kö-
szöntők után három tagot avattunk Buni Attilánét, Pap 
Csillát, Wolh Zsuzsannát. Sajnos egy tagunk elhagyta 

a klubot így most 20-
an vagyunk, mint az 
alakuláskor 25 évvel 
ezelőtt. Kormányzó Úr 
emléklapot, és emlé-
kérmet adott át Kovács 
Tiborné, és Péterdi 
Gabriella alapító tagja-
inknak. Egy kis kultu-
rális műsorral fejeztük 
be az ünnepi megemlékezést.Takácsné Baja Erika, 
és Péterdi Gabriella műsora után a Fonyódi Betyá-
rok Néptáncosai léptek fel. Egy állófogadással, és egy 
kis baráti beszélgetéssel zárult az ünnepség. Ezúton 
szeretnénk mindenkinek megköszönni a részvételt! A 
rendezvényt a NEA működési pályázat támogatta.

Fábián Lászlóné titkár
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Boros Misi Fonyódon gyakorolt a nyaralás alatt

Misi a kicsik közt nyerte 2014-ben a közmédia ko-
molyzenei tehetségkutatóját, a Virtuózokat. Az azóta 
eltelt időszak nem sok pihenőidővel kecsegtetett az ifjú 
zongoraművésznek. A pécsi kisfiú azóta világszerte 
koncerteket ad, hallgatóságát elvarázsolja tehetségével, 
előadásával, lényével. Legutóbb Párizsban, a Concours 
Musical de France nemzetközi zongoraversenyen a 18 
éven aluliak között a legmagasabb - Junior Exellence 
-  kategóriában kiemelten első helyezést ért el. Egy hét 
aktív pihenés az, amit nyár elején, Balatonfenyvesen a 
nagymama házában el tudott tölteni családjával. Misi 
mindennap több órás gyakorlással fejleszti magát. A 
nyaralás ideje alatt a fonyódi Kulturális Központ szín-
háztermének zongoráján gyakorolt, megtöltve az egész 
épületet varázslatos dallamokkal.

Szülei – Orbán Jolán és Boros János – a Bölcsész-
tudományi Kar egyetemi tanárai Pécsen, bátyja Dani. 
A család minden lehetőséget biztosít számára, hogy a 

rengeteg gyakorlás és az iskolai tanulmányok mellett a 
szórakozásra, sportra és kikapcsolódásra is legyen ideje 
a művészpalántának. Tehetségét négyévesen csillogtat-
ta meg először, amikor bátyja zongorájához leülve imp-
rovizálni kezdett a billentyűkön. Azóta sorra nyeri a 
versenyeket, a Virtuózok óta az elmúlt másfél évben 82 
koncertje volt, legalább 15 országban lépett fel. Imádja 
amit csinál, örömmel koncertezik. Óriási alázattal vi-
szonyul a zenéhez, udvarias és szerény.

Az egyhetes feltöltődés alatt Misi a legtöbb idejét 
családjával és barátaikkal töltötte. Fontosak számára az 
emberi kapcsolatok.  

„Fantasztikus környezet, nyugodtan tud készülni az 
őszi programokra. Nekünk a Balaton nagyon fontos, 
Misinek is, mindig vágyik vissza. Azt sajnáljuk, hogy 
kevés időt tudunk itt tölteni, ahhoz képest, amennyit 
szeretnénk. A balatoni emberek biztosan boldogok, hi-
szen a Világ egyik legszebb helye. „- mondta Boros Já-
nos, aki a Világ számos helyén járt már.

Misi tervei közt szerepel, hogy a fonyódi közönsé-
get is megörvendezteti előadásával. Már az idei évben 
szeretett volna Fonyódon koncertet adni, de sűrű időbe-
osztásába már nem lehetett beilleszteni még egy kon-
certet. Július elején már utazik Angliába nyelvet tanulni 
és gyakorolni. 

„Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetősé-
get, hogy itt gyakorolhatok, mert anélkül nem lehetnék 
itt a Balatonon. Köszönöm, hogy ilyen szép itt a Bala-
ton környéke, így az igazi a kikapcsolódás. „- mondott 
köszönetet Fonyódnak búcsúzóul.      szerkesztőség
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konyvfalo–kukac-pont-hu
A nyári napköziből érkezett a fiú a tanítónénik és 

társai kíséretében. Sokat nem várt,  a polcokkal, ros-
kadozó könyvekkel teli terem helyett inkább a foci 
és az utca volt természetes közege, de a következő 
másfél órára megteszi -, gondolta, vonzóbb mint a 
félhomályos tanterem falai közt ülni arra várva, hogy 
közösen kitalálják mivel üssék el a délelőttöt. Amint 
tétován lépdelt jobbra, balra, a szeme megakadt az  
asztalon heverő, szokatlan formájú könyvön.

Félrehúzódott vele, figyeltem, a huszadik oldalon 
nyitotta ki. Fejvesztett apuka története, hmm, na, ez 
neked épp kellően meghökkentő, fura, örült és sze-
rethető mese lesz-, mondtam hamiskásan magamnak.

A kis bogár Marvin, egy angol család konyhájának 
kis zugában él, a házban lakó James születésnapjára 
egy minitatűr képet fest az ablakból a szembetűnő lát-
ványról.  

A kép bekerül a Metropolitan Múzeumba, ahol a 
nagy mesterek munkáihoz hasonlítják a művet, Düre-
réhez például. Amikor a fiú tanítónénije lelkesen mel-
lém állt, hogy adjak valami izgalmas, könnyed, mégis 
az idei nyárra maradandót, ezt nyomtam a kezébe. 
Belőlem türelmetlen, mohó kamaszt csinált két-há-

rom napra, lás-
suk, hogy műkö-
dik másnál.

A kis csipet 
-csapat töb-
bi tagja hal-
kan duruzsol-
va mélyedt el 
nagyalakúban, 
k é p e s k ö n y v -

ben, ifjúsági regényben, hason fekve, asztal sarkán, 
polcok között. Mintha fejvesztés terhe mellett meg-
hagyták volna nekik, hogy a következő másfél órát 
szigorúan lapozgatással, olvasással tölthetik csak el. 
Átszellemültek, megszállta őket a mesélés ősi öröme. 
Beszippantotta őket a téka, nem kevés derültséggel, 
élvezettel néztem. 

Az irodalmi fertőzés mindenféle szándékosság nél-
kül jött létre, orvoslást véletlenül sem igényel, viszont 
nyáron jól terjed, kedvez neki: egy hűvös szoba, egy 
nyugágy a parton, vagy egy kicsi szeglet a könyvtár-
ban...

Mellory
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A kiállításmegnyitóból családi találkozó lett

A Feng Shui Galériában, június 26-án, vasárnap nyí-
lott meg a legújabb kiállítás. Oberfrank Luca főisko-
lás grafikus kapott lehetőséget, hogy bemutatkozzon 
a fonyódi közönségnek. 

Az ifjú művész kötődése a városhoz talán nem 
mindenki számára volt ismert, de dr. Fauszt Terézia, 
a galéria tulajdonosa felhívta rá a figyelmet: Luca a 
régi fonyódiak által ismert és szeretett Lévay doktor 
unokája. 

Sajnos, ő már nem lehet jelen a város életében, de 

gyermekei, unokái megmaradtak fonyódi-szívűek-
nek, s ha tehetik, részt vesznek az üdülőhely kultu-
rális életében. Dr. Lévay Péter zongorahangversenye 
a múzeumban nyaranta ismétlődő esemény, s a Feng 
Shui Galéria kiállításmegnyitóin is gyakran fellép. Ez 
alkalommal is, hiszen a kiállító művész az unkahúga. 
A tárlat megnyitó beszédét, amelyen a helyhez és a 
családhoz való kapcsolódási pontokra hívta fel a fi-
gyelmet, az unokatestvér, ifjabb Lévay Péter mondta 
– ő a nagycsalád „irodalmi ágához” tartozik, író. 

A rendezvényt fellépésükkel megtisztelték más mű-
vészek is: bevezetésül Bencze Ágnes énekelt és gitá-
rozott, majd Veress Ábel, a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Iskola növendéke zongorázott nagy sikerrel.

A tárlatnyitókon megszokott képsorsolás sem ma-
radt el. Oberfrank Luca balatoni akvarelljét egy csa-
ládon kívüli vendég nyerte, ami a sorsjegyhúzó kezét 
dicséri, hiszen ez alkalommal a nézőtér jelentős ré-
szét a rokonság töltötte meg. Így lett egy ifjú művész 
első önálló kiállításának megnyitója egyben egy öreg 
fonyódi család rögtönzött találkozója.

Minkettőért köszönet a Feng Shui Galériának!

Lévay Mária
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Spanyol diplomácia is tiszteletét tette Fonyódon

2016. június 29-én nyílt vándorkiállítás, a Kulturá-
lis Központ I. emeletén Ángel Sanz Briz spanyol dip-
lomata életéről, munkásságáról. „Budapest Angyala” 
1944-ben a Spanyol Követség ideiglenes ügyvivője, 
kihasználva egy rendeletet - amit szefárd származású 
zsidók érdekében hoztak - segítséget, védelmet és út-
levelet biztosított magyar zsidók számára, több mint 
ötezer ártatlan életet megmentve a náci üldöztetéstől.

Az egy hónapig ingyenesen megtekinthető roll up 
kiállítást José Luis Rodrigez de Colmenares nyitotta 
meg beszédével. A Spanyol Nagykövetség első beosz-
tottja, valamint ideiglenes ügyvivője, jelenleg ugyan 
azt a posztot tölti be, mint annak idején Sanz Briz. 
„Ennek a kiállításnak az a célja, hogy megismertes-
se a közönséggel Ángel Sanz Briz munkásságát, azt a 
rendkívüli, emberi, humanitárius tevékenységet, amit 
véghezvitt itt Magyarországon, ő és a Spanyol Követ-
ség munkatársai.” – mondta. A megnyitón beszédet 
mondott Hidvégi József polgármester. Köszönetét fe-
jezte ki, hogy a kiállítás Fonyódon is megtekinthető 
és kiemelte, hogy „Az ilyen típusú eseményeket el kell 
mondani mindenkinek, mert minél többen tudják, an-
nál többen értékelik ezeket a tetteket. Ezekre a tettekre 
emlékeztetni kell a fiatalokat és a mai kor emberét is.” 
Ángel Sanz Briz életének és tevékenységének állít 

emléket a spanyol-magyar koprodukcióban készült, 
Budapest angyala című film is, a spanyol nagykövet-
ség ügyvivőjéről, aki kezdetben a Magyarországon 
élő spanyol származású szefárd zsidókat igyekezett 
megmenteni. Ahogy a borzalmak fokozódtak, a kör 
egyre bővült, végül több mint 5500 ember köszön-
hette neki az életét. Tetteit – engedély nélkül - saját 
belátása szerint hajtotta végre, nem félve a következ-
ményektől. Cselekedeteiért nem kért és nem is várt 
semmit cserébe.

A kiállítás a Spanyol Nagykövetség és a Budapest 
Főváros III. kerületi Önkormányzatának együttműkö-
désével nyílt meg évelején és indult útjára március-
ban. „Annak érdekében, hogy minél több ember meg-
tekinthesse és minél több emberhez eljusson Sanz Briz 
tetteinek üzenete vándorkiállítás formájában járja 
be az országot. Fonyódon július 20-ig látható, majd 
Siófokon és Balatonfüreden tekinthető meg a spanyol 
diplomata életének bemutatója.” – tolmácsolta az 
ügyvivő szavait Davalovszky Csilla a Nagykövetség 
politikai részlegének munkatársa.     

szerkesztőség
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Kirándulás Cserkútra, Pécsre
A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 

hagyományos nyári kirándulását a Baranya megye 
közepén megbújó csendes hegyi faluba, a csodálatos 
Cserkútra szervezte. A Biobia Porta Pajta Szálló ven-
dégei voltunk, amelynek  vezetője  dr. Németh Ibo-
lya,  a gimnáziumunk volt tanulója, aki a környezeti 
nevelési területen hosszú időn át végzett munkája,  
a természet - közeli élet megvalósítása érdekében a 
Mecsek Zöldút Egyesületben kifejtett tevékenysége 
elismeréseként nemrég a „Környezetünkért Díj” ki-
tüntetést vehette át.

Megérkezésünk után körbenéztünk a régi időket 
idéző portán, majd mindenféle finomság került az 
asztalra és mi bőségesen lakomáztunk a szemet is 
gyönyörködtető helyben készült termékekből. Bia el-
mesélte életének történetét, válaszolt a kérdéseinkre. 
Ezt követően a falu ékes műemlékét, a  Keresztelő 
Szent János tiszteletére szentelt katolikus templomot 
néztük meg,  amely román stílusban a XII. század 
végén, harangtornya, kerítőfala, sekrestyéje pedig a 
XIII. században épült.

A terv szerint egy könnyebb túrát tettünk volna a 
környéken, de a hatalmas viharfelhők közeledtével 
inkább Pécsre mentünk a Zsolnay Kulturális Negyed-

be. Nem bántuk meg a döntésünket, mert a felújított 
műemlék épületek és a kiállítások  sok látnivalót kí-
náltak. A Zsolnay Mauzóleum mindnyájunkat lenyű-
gözött pompázatos szépségével. A nap zárásaként a 
város főterén sétáltunk, nézelődtünk. Ajánlom min-
denkinek, hogy látogasson el Cserkútra és Pécsre, 
mert sok szép élménnyel fog gazdagodni!

Az Öregdiákok legközelebbi találkozója augusztus 
6-án, szombaton lesz a Gimnázium Vízitelepén, min-
denkit várunk szeretettel.

Németh Julianna

Közös meccsnézés és EB - láz Fonyódon

  2016 júniusa kétségtelenül a labdarúgásról és a 
magyar válogatottról szólt. A 44 év után kijutott nem-
zeti tizenegy nem csak rácáfolt a kétkedőkre azzal, 
hogy veretlenül nyerte az EB „F” csoportját, Auszt-
ria, Izland és Portugália előtt, de megalkuvás nélküli 
küzdeni tudásával, meglepően bátor és látványos fut-
balljával világszerte híveket, szimpatizánsokat szer-
zett magának. A magyarságot pedig óriási egységbe 
kovácsolta.

Fonyód arra az igényre adott megfelelő választ, 
hogy a kikötőben együtt szurkolhassanak a fonyódiak 
és az idelátogató vendégeink. Így történt, hogy Len-
gyeltótitól Budapestig számos helyről jöttek a sza-
badtéri színpadhoz reménykedő magyarok. Közel két 

hét valóságos csodája a lobogókkal díszített autók, 
a nemzeti trikolorra festett arcok és a büszkén viselt 
meggypiros mezek kellő magabiztosságot és optimiz-
must is eredményeztek közöttünk. 

A Franciaországból frissen hazatérő fonyódi szur-
kolótársaink élménybeszámolója után már minden 
adott volt, hogy felfokozott hangulatban együtt, 
végre büszkeséggel duzzadó mellkassal és a lehető 
legnagyobb hangerővel énekeljük el a Himnuszt. A 
mérkőzés folyamán végig kitartott a lendület, noha 
az eredmény már történelem és az álom véget ért, a 
csoda nem. Még mindig jó a feldíszített autókat látni, 
azt hallani, hogy a gyerekek a játszótéren nem Cris-
tiano-k, Messi-k, hanem bizony Bödék, Nikolicsok, 
Dzsudzsákok vagy éppen Nagy Ádámok akarnak len-
ni. Ha semmi más pozitív hozadéka nem lett volna 
az Európa Bajnokságnak, csak ez, már akkor is meg-
érte volna. Szégyenkezni pedig nincs oka senkinek! 
15 millió magyar élt meg egy csodát közel két héten 
át: a lelátót és a pályát a honfitársaink meghódították, 
rólunk beszélt az egész Világ.

Hajrá Magyarok!
szerkesztőség
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Kaszálást vállalok! Érdeklődni 15.00 óra után. Tel.:06-30/357-3838.

Balaton - panorámás építési telek 608 m2 eladó 8,5 M  Ft-ért! Fonyód, Csend u. 2.  Tel.: 06-30/424-2340

Gyermekbiciklik (2 db) olcsón eladók! Összár: 19.000,- Ft! Bónusz ajándék egy futóbicikli!  
Tel.: 06-85/950-611; 06-20/454-3928

Fonyódon hegyoldali építési telek, gyönyörű Balaton - panorámával eladó! Tel.: 06-30/950-7004

Eladó 120 literes hűtőszekrény, fatüzelésű kályha, 3 darabos ülőgarnitúra, 2 darab heverő,  
2 darab éjjeliszekrény, 2 darab egyajtós ruhásszekrény, nagyobbítható étkezőasztal,  

80*80 cm-es reklámtábla keret, armatúrával.  Tel.: 06-30/365-4515

Zenés estek Bélatelepen! További információk a Sellő Büfé Facebook oldalán vagy a  
www.fonyodpreshaz.hu weboldalon!

Ruhák varrását, javítását, rövid határidővel vállalom. Tel: 06-70/312-8191

Hyundai Sprayer 2.3. HP-s alig használt nagyteljesítményű permetező eladó! Tel.: 06-30/916-4859  

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó!  
400l-es Zanussi fagyasztó láda 35.000,-Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

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

Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető e-mailben is (hirmondo@fonyod.hu). 

Apróhirdetések
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