
Fonyódi Hírmondó
www.fonyod.huXVII. évfolyam 8. szám 2016. augusztus



2016. augusztus

2

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: +36-20/380-4728
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
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Fizetős parkoló a Hunyadi utcában 
Válasz a petícióra...

Nemzeti tolódzkodás – avagy a kondipark projekt

3

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő – 
testülete a 2016. május 26-i nyilvános ülésén petí-
ciót kapott a Hunyadi utcai parkoló fizetőssé válása 
ellen. 

Tekintettel arra, hogy a petícióhoz csatolt kísérő 
levélen nem szerepelt név és cím – tehát nem ismert 
a közvetlen kapcsolattartó, valamint jelentős számú 
az olyan aláíró fél, akiknek pontos címe ismeretlen, 
ezért a petícióra adott választ a helyben szokásos 
módon, hirdetményként tesszük közzé. 

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő – 
testülete „A várakozási díjjal érintett várakozási 
területek kijelölésének és ezen területek igénybevé-
telének szabályairól” szóló 20/2015. (XI.06.) önkor-
mányzati rendeletét 2016. június 15-én tartott rend-
kívüli ülésén felülvizsgálta. 

A testület módosító döntése a díjfizetési időszak 
8:00 – 16:00 óráig történő csökkentéséről szólt. 
A felülvizsgálat során egyéb, a rendeletet módosító 
döntés nem született. 

A képviselő testület tagjai egyetértettek abban, 
hogy a tapasztalatokat figyelembe véve a rendeletet 
a későbbiek során ismét megvizsgálja. 

    Hidvégi József
Fonyód Város polgármestere

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt sze-
repe van a rendszeres testmozgásnak.

 
Ennek szellemében a Kormány az 1314/2016. 

(VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemze-
ti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról, 
amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek 
kerüljenek az ország minél több településén kiala-
kításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól 

az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igé-
nyes szabadtéri létesítményekben.

Nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok 
alapján megállapítható, hogy Magyarországon a fel-
nőtt lakosság csak 10-15%-a sportol rendszeresen 
(heti két alkalom), míg ez a mindennapos testneve-
lésen kívül a gyerekek csupán 10%-ra igaz. Ezeknek 
az arányoknak a nagyságrendekkel történő növelése 
kiemelt érdekünk, hiszen a testi – lelki – szellemi 
egészségi állapota alapvetően meghatározza a telje-
sítőképességünket.

Fonyódon két helyszínen – a Kossuth erdőben és 
a Kossuth téren - szeretnénk egy – egy  150 m2-es 
kondiparkot kialakítani, 100%-os pályázati támo-
gatás mellett, ahol húzódzkodás, tolódzkodás, fek-
vőtámasz, has- és hátizom gyakorlatok végezhetők, 
valamint lehetőség van létramászásra, lépcsőzésre, 
függeszkedésre és párhuzamos korlát gyakorlatok 
végzésére is.

szerkesztőség
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Jó úton halad az útfelújítás Fonyódon
A 2016-os naptári évben fokozatosan haladtak a 

Városüzemeltetés munkatársai és a cég alvállalko-
zói, hogy városszerte az utcák állapotát különböző 
technológiákkal javítsák, vagy megújítsák.

Kátyúzási munkálatok az alábbi utcákban:
Fonyódliget:
•	 Liget	utca
•	 Lengyeltóti	utca
•	 Csényi	István	utca
•	 Zrínyi	utca
•	 Nagyenyedi	utca
•	 Rozgonyi	utca

Bélatelep:
•	 Aradi	vértanúk	útja
•	 Dárdai	köz
•	 Lengyel	utca

Várhegy:
•	 Agancs	utca
•	 Fáy	András	utca

Fonyód:
•	 Csend	utca

Hidegaszfaltozási	munkálatok	az	alábbi	utcákban:

Fonyódliget:
•	 Niklai	utca

Bélatelep:
•	 Batthyány	utca
•	 István	király	utca

Meleg	aszfaltos	útfelújítás	az	alábbi	utcákban:
•	 Hegyhát	utca
•	 Árpád	utca	(Fonyódliget)

Mart	 aszfaltos	 útfelújítás,	 felületi	 zárással	 teljes	
utca	hosszban:
•	 Széchenyi	utca	(Bélatelep)
•	 Kodály	Zoltán	utca	(Fonyódliget)

Továbbá:
Kisebb	 kátyúzási	 feladatok	 elvégzése	 városszerte,	

valamint	 az	Arany	 János	 utcában	mészkőzúzalékkal	
történt	útfelújítás.		A	Török	Ignác	utcában	végleg	el-
készült	a	csapadékvíz	elvezetése.	

szerkesztőség

Hegyhát utca Széchenyi utca

Kodály utca Árpád utca
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Folytatódik a csatornahálózat - fejlesztés! 
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Elkészült a szennyvízcsatorna hálózat északi ágá-
nak fejlesztése, a somogytúri agglomeráció szennyví-
zelvezetésének megújítását célzó beruházásban.

Folytatódnak a kiviteli munkák a Dél-Balatoni 
Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó 
Önkormányzati Társulás uniós támogatásból megva-
lósuló, 3.186.397.431 - Ft. összköltségű beruházás-
ban.

A projekt szakaszolásra került, így a KEOP-
1.2.0/09-11-2012-0012 illetve a KEHOP 2.2.4-
15-2015-00001 azonosítószámú „A somogytúri 
szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elnevezésű projektek keretében 
öt somogyi településen valósulnak meg fejlesztések. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program keretében a kohéziós alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 2.708.437.816 
- Ft vissza nem térítendő támogatással valósul meg.

A kivitelezés során Somogytúr, Látrány, Visz, Gamás és Somogybabod településeken újul meg, illetve ké-
szül új szennyvízcsatorna hálózat, Somogytúr településen pedig szennyvíztisztító telepet építenek. A beruhá-
zás jelenlegi szakaszában befejeződött a csatornahálózat északi ágának fejlesztése.

A csatornahálózat-fejlesztés rész műszaki átadásának alkalmából, Hidvégi József a társulás elnöke köszön-
tötte a vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy a beruházás hosszú idő óta fennálló hiányosságokra ad megol-
dást az agglomeráció településein élők számára és javítja komfortérzetüket. Beszélt arról is, hogy a beruházás 
hatására megszűnik a talajvíz-szennyezés és javul a Balaton vízminősége. A projekt az egész térség számára 
fejlődési lehetőséget biztosít. A kivitelező részéről Kovács Tamás, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. ve-
zérigazgatója az elvégzett munkálatokat és a beruházás várható eredményeit ismertette.

A megvalósult vízilétesítmények helye (északi ág) 
Látrány, Visz, Somogytúr települések közigazgatási 
területe. A vízimunka célja, a településeken keletkező 
szennyvizek összegyűjtése és elvezetése a somogytúri 
szennyvíztisztító telepre. Látrány településen 11 506 
méter gravitációs csatorna, 7 252 méter nyomóvezeték 
valamint 7 db szennyvízátemelő épült meg. Visz tele-
pülésen 2 528 méter gravitációs csatorna, 2 685 méter 
nyomóvezeték továbbá 2 db szennyvízátemelő ké-
szült el. Az északi ágon véghezvitt beruházás 1598 la-
kost érint pozitívan. Jelen projekt a Dél-balatoni régió 

szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a települése-
ken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. A terve-
zett szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításának el-
sődleges célja, hogy a térségben lévő települések szennyvizeinek 
ártalommentes elhelyezését hosszú távon oldja meg, és ezáltal a 
talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyez-
tetésének megszűnését, valamint a Balaton vízminőség védelmét 
szolgálja.

szerkesztőség
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A VÜSZ júliusi munkálatai
A városüzemeltetés munkatársai a nyári időszak 

alatt, a szinten tartásra, állagmegóvásra koncentrál-
nak a város egész területén. Ebben az időszakban az 
általános munkálatokon kívül a fesztiválhelyszínek 
rendben tartása, rendezvények ideje alatt keletkezett 
hulladék elszállítása is a VÜSZ feladata.

„A	nagy	idegenforgalomra	való	tekintettel,	ilyenkor	
már	arra	kell	törekednünk,	hogy	a	szépen	rendbe	ra-
kott	területeket	folyamatosan	megújítsuk.	Ez	azt	jelen-
ti,	hogy	rendszeres	kaszálás,	 fűnyírás,	szemétszedés,	
a virágágyások gyomtalanítása és öntözése jellemzi 
ezt	 az	 időszakot. „– mondta el Kristóf Györgyné, a 
VÜSZ cégvezetője. Rengeteg lakossági bejelentés ér-
kezik a központi irodába, melyekre igyekeznek minél 
gyorsabban reagálni, rangsorolva a bejelentéseket és 
a problémát, valamint mihamarabb eljutni az adott te-
rületre. 

2016-ban nyolc buszmegálló felújíttatását tűzte ki 
céljául a városüzemeltetés, már zajlanak az átépítési 
munkálatok. Megújultak a megállók Alsóbélatelepen 
a fenyvesi beköszönő táblánál, a buszfordulónál, a 
mentőállomásnál és a Turul utcában. A 7-es főúton is 
egészen Fonyódligetig új arculatot, modernebb for-
mát öltenek a buszmegállók. Ezeken felül két járda-
sziget kialakítását végzi a városüzemeltetés, az egyi-
ket a mentőállomással szemközti oldalon, a másikat a 
Fő utca alsó szakaszán.

A gabionok virágokkal való betelepítési munkála-
tai a végéhez értek. A kővel feltöltött dróthálós szer-
kezetnek köszönhetően, virágágyásként is időtálló, 
tartós részévé váltak a városnak. A gabionok a Dísz 
teret, a gimnázium bejáratát és a központi buszállo-
mást díszítik. 

A nyári időszakban rendkívül nagy látogatottságnak 
örvend a fonyódi Piac tér és környéke. Itt mindig na-
gyobb létszámot igényelnek az elvégezendő munká-
latok. 

Nyár folyamán ezen a területen kerül megrende-
zésre több rendezvény is, legutóbb a RetroBalaton 
Fesztivál. Nagy figyelmet fordít erre a területre a 
városüzemeltetés, hiszen a megnövekedett forgalom 
velejárója a nagy mennyiségű hulladék keletkezése, 
amely eltakarításához ebben az időszakban sokkal 
több munkatársat küld a VÜSZ.

Viharok és a csapadékmennyiség tekintetében sem 
volt kíméletes az elmúlt hónap. A strandok területei-
ről nagy mennyiségű uszadékot és egyéb hulladékot 
kell begyűjtenie a városüzemeltetésnek, egy autó-
jukat folyamatosan leköti ezeknek az elszállítása. A 
strandok állapotára rendkívül nagy figyelmet fordíta-
nak, rendszeres ellenőrzés alatt tartják a területeket. A 
városüzemeltetés ennek kapcsán is örömmel veszi a 
lakossági bejelentéseket, észrevételeket.

„Bár	 a	 nyári	 nagy	 melegben	 le	 szoktunk	 állni	 az	
útfelújítási	munkálatokkal	–	a	nagy	közlekedési	 for-
galom	miatt	ez	nehézkes	lenne	–	de	ettől	függetlenül,	
ha	érkezett	lakossági	bejelentés,	azt	igyekeztünk	ha-
ladéktalanul	pótolni,	illetve	rendbe	rakni	az	adott	te-
rületet,	tehát	ennek	kapcsán	is	történtek	az	elmúlt	hó-
napban	kátyúzási	munkálatok.„- mondta a cégvezető. 

szerkesztőség
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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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Árnyékegyház

Távozik a református lelkész
Miklósi Hosszú Koppány, a Fonyód – Balatonfenyvesi Református Missziói Egyházközség lelkésze, még 
ebben a hónapban távozik szolgálati helyéről. Döntése okának ismeretében elhatározását, a gyülekezet tu-
domásul vette. A megüresedett hely betöltését célzó eljárás folyamatban van. A kijelölt lelkész személyéről 
–a helyi hívek véleményét szem előtt tartva- a felettes egyházi szervek hoznak döntést.

-Ellenberger	József-

FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Városüzemeltetés ügyeleti telefonszáma megváltozott!

Új elérhetőségünk:  06-20/380-4728

Fonyódi	Városfejlesztési	és	Városüzemeltetési	Nonprofit	Közhasznú	Kft.
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Július 10-én ünnepelte Fonyód református és evan-
gélikus gyülekezete, templomuk felszentelésének 
nyolcvanadik évfordulóját.

 Az igehirdetés szolgálatát Steinbach József, a Du-
nántúli Református Egyházkerület püspöke végezte. 
Prédikációjában hangsúlyozta: „egyház csak ott lé-
tezhet, ahol a mindenható Isten igéjét cselekszik.” 

Elgondolkodtatott ez a mondat… Európa látvá-
nyosan tagadja meg keresztyén gyökereit, történelmi 
múltját, és csak az utcán halomra gyilkolt emberek 
láttán kezd nagyon lassan ráeszmélni arra, hogy va-
lamit éppen most hagy veszendőbe menni…

De vajon mi okozta a vallás „szellemi nihilizmu-
sát” a „művelt nyugatnál”? Hogyan- vagy mivel kez-
dődött a folyamat, melynek epilógusaként raktárak, 
éttermek, - jobb esetben- kiállítótermek lesznek a 
templomokból? Ahol a városi lakosság zöme abban 
sem bizonyos, hogy meg van- e keresztelve egyál-
talán. 

Kedves Református Testvérek! A püspök úr idéze-
téből az is egyértelmű, hogy egyház csak ott létez-
het, ahol azt élő-, merjük végre kimondani, mert ez 
az egésznek a lényege - vallását gyakorló közösség 
alkotja. Hús-vér emberekből, szilárd keresztyén ön-
tudattal.

Viszont: amíg csak gondolatban, a „magunk mód-
ján”, esetleg társaságban egy sör mellett büszkélke-
dünk őseink hitével, „árnyék” egyháztagságunkkal, 
addig nem lehet „valódi egyházról”, cselekvőképes, 
ha kell az iszlám hódításának gátat vetni tudó keresz-
tyénségről szót ejteni. Még Fonyódon sem.

Bízunk a Mindenhatóban, hogy lesz újabb nyolc-
van éve a fonyódi református gyülekezetnek, az 
1936-ban lerakott alapok felett. Ha mégsem, akkor 

az azért fog bekövetkezni, mert már elkezdtünk mi is 
árnyékegyházzá alakulni.

Minden fonyódi reformátustól elnézést kérek, ha 
írásomban sértő kritikát vél. Kijelentem továbbá, 
hogy bármely, más történelmi egyházban tapasztalt 
hasonlóság, csupán a véletlen műve.

 
-Ellenberger	József-
	református	gondnok



Fonyódi Hírmondó

9



2016. augusztus

10

Programok augusztus 17-től október 1-ig

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

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok

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

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

Augusztus 18-20. Csütörtöktől Szombatig
Nemzeti ünnep - Szent István napi ünnepség

Helyszín:Vigadó tér

Augusztus 19. Péntek
Dr. Lévay Péter zongorakoncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Augusztus 26. Péntek
Kelemen Marcell festőművész és Juhász Tünde ékszer kiállítása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Augusztus 26-27. Péntektől Szombatig
Harcsafesztivál (részletek a 9-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér

Augusztus 27. Szombat
Adelmann István fotógráfus kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Augusztus 28. Vasárnap
Erős emberek megyei bajnokság

Helyszín: Vigadó tér, 12 óra

Szeptember 3. Szombat
Erdélyi Lili Ada - A pár / kapcsolat és a dimenzió-váltás a számmisztika elemző módszerével

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Szeptember 17-18. Szombat, Vasárnap
Kulturális Örökség Napjai

Helyszín: Múzeum

Október 1. Szombat
Tök Jó Nap!

Helyszín: Piac, 10 óra
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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

Aug.    21. 9:30
Szept.      4.  9:30 
úrvacsorás istentisztelet
Szept.    18. 9:30
A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaórák folytatódnak!
Szeptember	 15-én,	 szerdán	 16	 órától	 a	
Peti	Istvánéknál	(Fonyód,	Rózsa	u.	31.)

Ökumenikus	Kulturális	Estek:	szeptember	
27-én,	kedden	17	órától	a	Múzeumban!

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 ki-
adványa megvásárolható a Fonyódi 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 megvásárolható 
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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Kishuszár tábor 2016

Szerezz szakmát Fonyódon!
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Július utolsó hetében, a múzeum alatti tisztáson, a 
szemfüles járókelők egy sátortábort vehettek észre. 
Az igazán figyelmesek megpillanthattak egy ágyút is, 
amiről szinte minden fonyódinak rögtön világossá is 
vált, hogy ez nem lehet más, mint a Kishuszárok nyári 
tábora. 

Mivel a gyerekek egyre „harcedzettebbek”, ezért az 
öt nap alatt az ott alvás is a kívánságlistájukon szere-
pelt. Erre nemet nem mondhattunk, hiszen a tábor az 
éves „szolgálat” jutalma és bizony fiaink és leányaink 
a 2015/2016-os tanévben is derekasan helytálltak vá-
rosi és országos rendezvényeken is.

A hagyományokhoz híven, az ország több pontjá-
ról, minden nap érkeztek meghívott vendégek, akik 
a gyerekek nyelvén igyekeztek bemutatni azt a hiva-
tást vagy hagyományőrző kört, amit képviselnek. A 
közlekedésrendészet biciklis versenypályával készült 
a nyeregbe pattanóknak. A népi játékok, íjászkodás, 
lovaglás az eddigi évek sikere alapján, szintén szere-
pelt a napi programban.

Gyermekeink meglátogathatták a felújított mentőál-
lomást, ahol nagy szeretettel fogadták a sok kis kíván-
csi érdeklődőt. Délután a vízitelepen kajakozhattak a 
gyerekek, ezzel is jótékonyan hozzájárulva a korábbi 
takarodóhoz.

Az utolsó napon, a Koronaőrök jelenlétében, a 
Szentkorona másolata mellett zajlott a táborzáró 
szentmise.

A táborunkat sikeresnek mondhatjuk, hiszen a gye-
rekek újabb öt napot szerettek volna még eltölteni a 
múzeum és környékének madárfüttyös végtelen nyu-
galmában. Azonban ez a siker nem jöhetett volna lét-
re segítőink, a szülők, a FOKI, a VÜSZ, a Múzeumi 
és Helytörténeti Egyesület összefogása nélkül. Nekik 
ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatos munká-
jukat! 

„Erőt! Tisztességet!”
     Domina	Kata

A Siófoki SZC Bacsák György Szakképző Iskolája 
az alábbi ingyenes szakmai képzéseket hirdeti meg 
2016 szeptemberétől:

Esti tagozatos másodszakmás képzéseink:
•	 villanyszerelő
•	 eladó
•	 pénzügyi	–	számviteli	ügyintéző	(érettségihez	
kötött!)
•	 hűtő-	és	légtechnikai	rendszerszerelő

A képzés időtartama érettségi vagy szakmai bizonyít-

vánnyal rendelkezők számára 2 év, általános iskolai 
bizonyítvánnyal rendelkezők számára 3 év. A részt-
vevők számára diákigazolványt biztosítunk! Felső 
korhatár nincs!

Nappali tagozatos, érettségi utáni 2 éves képzésünk:
•	 irodai	titkár	(felső	korhatár:	25	év)
Nappali tagozatos, általános iskola utáni 3 éves szak-
mai képzéseink:
•	 eladó
•	 villanyszerelő
•	 hegesztő
•	 kőműves
•	 épület-	és	szerkezetlakatos

További információ:

Siófoki SZC Bacsák György Szakképző Iskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1. 

Tel: (85) 361-510
e-mail: iskola@liveedu.bacsak.hu 

facebook.com/bacsak.fonyod
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A Szociális Központ hírei
Nagyban befolyásolta az elmúlt napok programszer-

vezését a többszöri hőségriadó.
A fülledt párás napok megnehezítették, megnehezí-

tik  ellátottjaink életét is.
Azért így sem  maradtunk  élmények  nélkül. Ismé-

telten  köszönjük  bélatelepi  kirándulásunkat Perián  
Zsoltiéknak. Kedvességük, türelmük, szolgálatkészsé-
gük  változatlan  volt  velünk. A nagyon kedvezményes 
áron kapott sült kolbász - hurka - hal - borok  által is, 
szép emlékű napot hagytunk magunk mögött.

Következő kirándulásunk, Gondozónőink segítségé-
vel, Bugaszegen volt.

Különleges, egyedi stílusú, sajátos hangulatú, Csere  
János által épített, fenntartott Téglagalériában és a hoz-
zá tartozó kertben, állatok közti nagy területen jártunk.
Szívélyes fogadtatás, hangulatos anekdoták, vendéglá-
tás részesei lehettünk.

Az élmény, látvány nem elmesélhető. Megnézni, lát-
ni, átélni kell. Annyira tetszett mindannyiunknak, hogy 
nyersanyaggal ”felszerelkezve”, úgy ismételjük meg a 
kirándulást, hogy Bugaszegen, bográcsban főzünk.

Sok szomorú hírünk is van... Sokan távoztak: örök-
re... hospice- krónikus osztályra, baleset miatt és ott-
honokba...

A  kapcsolattartás - látogatás szintentartott Velük,-
mégis nagyon szomorúak vagyunk, hiányoznak Ők  
mindennapjainkból! 	 	 	 			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

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk

FELHÍVÁS
A Fonyódi Járási Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ általános iskolás, rászoruló gyermekek 

számára gyűjt adományokat az idei tanév megkezdéséhez. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben 
erre lehetőségük van, adományozzanak számukra az iskolakezdéshez szükséges tanszereket, iskolatáskát 
vagy egyéb holmikat, hiszen minden apró adomány nagy segítség lehet egy-egy szegény sorsú gyermek 
számára. Az adományokat szívesen fogadjuk az alábbi címeken:

Fonyód, Fő utca 43. (Szociális Központ)
Balatonfenyves, Kölcsey utca 30. (Családsegítő iroda)
Fonyód, Ady E. u 17. (Kulturális Központ, könyvtár)

Tanévnyitó: 2016. augusztus 31. (szerda) 17 óra
Első tanítási nap:  2016. szeptember 01. (csütörtök)
Pótbeiratás:  2016. augusztus 24. (szerda)  9 - 16 óráig
Javítóvizsgák:  2016. augusztus 23 - 24. (kedd - szerda)  
9 óra
A 2016/2017-es tanévben használatos tankönyvek ki-
osztásának ideje: 
2016.	augusztus	29.	(hétfő)	9-16.00-ig
2016.	augusztus	30	(kedd)		9-16.00-ig	
Pótosztás. 2016. augusztus 31. 16.00-tól a tanévnyitó 
ünnepség előtt!
Helyszín: Az iskola udvari bejáratán át megközelíthető 
különálló épület (un. Bihari-villa)
Fontos! A tankönyvcsomag átvételéhez minden esetben 
szülő vagy meghatalmazással rendelkező felnőtt jelenlé-
te szükséges, mert dokumentumokat kell aláírni!
Alsó tagozat: Minden tanuló ingyenesen kapja meg a 
tankönyveit. 
Felső tagozat; fizetős tanulók esetében: A tankönyvcso-

mag mellé átadjuk a számlát, valamint átvételi dokumen-
tumot kell aláírni a szülőnek vagy meghatalmazottnak.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulóknak: a tan-
könyvcsomag átvételéhez érvényes, ingyenességre jo-
gosító igazolással kell rendelkezni, valamint az átvéte-
li dokumentumot a szülőnek v. meghatalmazottnak alá 
kell írnia.
A 2016/2017-es tanévben a KELLO bankszámla szá-
ma megváltozott! Az új szám: 64400068-30107825-
11100049! Erre a számlaszámra lehet a tankönyvek árát 
is utalni a tanuló nevének, címének és OM azonosító 
számának feltüntetésével. A korábban használt sárga 
csekkek érvénytelenek!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
138000 Fonyódi Tankerület

138009 Palonai Magyar Bálint Általános Iskola
8640 Fonyód, Fő u. 8.
Tel./Fax: 85/361-423

mbaltisk@t-online.hu
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A Feng Shui Galéria júliusi vendége Kárászy Szilvia 

A művésznő igen sűrű fellépéssorozata mellett szi-
vesen  elfogadta a  galéria tulajdonosainak felkérését.

Az egyórás közönségtalálkozó alatt a beszélgetés 
mellett izelitőt adott a Müvésznő csodás zongoratu-
dásáról. Élvezettel hallgattuk elbeszéléseit,melyben 

beszámolt zeneszeretetéről és számos országban kon-
certjei alatt megtörtént sztoriairól.

A kultúra  iránti szeretete  gyerekkora óta jelen van 
Szilvia életében.

Erről ad tanúbizonyságot a Szalonja, melyet néhány 
éve hozott létre azzal a nemes céllal, hogy a kultúra 
iránt fogékony embereket meghívja egy egy remek 
estre, ahol hasonlóképpen mint itt Fonyódon a galéri-
ában - a jelenlévők jól érezzék magukat.

A fiatal tehetségeket, főleg akik hátrányos hely-
zetben élnek, a Művésznő segíti, pártolja, sőt tanítja 
őket. Bemutatkozási lehetőséget biztosít a számukra.

Ez az este is kellemesen telt el azoknak a zeneszere-
tő hölgyeknek és uraknak, akik a hőség ellenére eljöt-
tek és meg akartak ismerkedni közelebbről Kárászy 
Szilvia  zongoramüvésszel.

Nagy	Katalin,	újságíró

Kedves Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodában a leendő kiscsoportos gyermekek szülei számára közös 

szülői értekezletet tartunk az óvoda aulájában. 
Az értekezlet időpontja: 2016.augusztus 30. kedd, 16 óra 30 perc

Minden érintett szülőt szeretettel várunk!
Az új nevelési év kezdete, az óvoda nyitása 2016. szeptember 01. csütörtök. 

Óvónők
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A megújult udvar várja a bölcsiseket
Kedves Olvasó! Örömteli eseményről szeretnék be-

számolni, mely városunk bölcsődés gyermekeinek 
mindennapjait érinti: 2016. év nyarán a bölcsőde udva-
rának felújítása befejeződött.

A munkálatok tavaly nyár végén kezdődtek meg, 
amikor is tereprendezés történt, a bölcsőde  játszóudvar 
felszínének végleges kialakítása, kerítéscsere, homoko-
zó felújítása, játékok felületkezelése, füvesítés megva-
lósításával. Idén tavasszal, ahogy az időjárási feltételek 
is megfelelőek lettek, a tervezett gumiburkolattal fedett 
motoros pálya, illetve bölcsődei pancsoló kerültek ki-
alakításra. Az utólagos bölcsődei Gyermeknapunkkal 
összekötve vehették birtokba megújult játszóudvarukat 
a bölcsődés gyermekek. Ez alkalommal szülők és meg-
hívott vendégeink is megcsodálhatták a gyerekek pedig 
azóta is töretlen örömmel használják nap, mint nap...

Köszönetet szeretnék mondani a játszóudvarunk fel-
újításában bármilyen módon résztvevőknek, a szülők-
nek és a gyerekeknek pedig a türelemért!

Köszönet az óvodának, a Városüzemeltetés munka-
társainak, a Mátrapark kft., illetve az Eposz Plusz kft. 

dolgozóinak, Bedő Csaba egyéni vállalkozónak, Stei-
ner Csaba egyéni vállalkozónak,  Dégi János egyéni 
vállalkozónak és végül, de egyáltalán nem utolsó sor-
ban Fonyód Város Önkormányzatának!

Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a 
bölcsőde új nevelési évének kezdete, az intézmény-
egység nyitása 2016. szeptember 01.

Heidinger	Zsoltné	Ari	Edina
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Családi találkozó
Famíliánk különböző korú tagjaival folytatott be-

szélgetések során felvetődött egy találkozó gondo-
lata. A meghívókat 2015. szeptember 22-én küldtem 
el. Ezzel a szabadságok korai biztosítását reméltem. 
Nem kis meglepetésemre már az első héten a jelent-
kezők zöme reagált.

Fonyódi lakosként természetesen itteni rendezésben 
gondolkodtam. A jelentkezők száma jóval meghaladta 
a százat. A Kulturális Központ alkalmas helynek lát-
szott a találkozóra. Az előzetes megbeszélések során 
kiderült, hogy ott az ebédelés a Fonyód Konyha Non-
profit Kft. közreműködésével igen jó körülmények 
között megoldható. Mindkét szervezet részéről olyan 
rugalmas segítőkész hozzáállást tapasztaltunk, amit 
előre aligha remélhettünk, köszönet munkájukért.

A találkozót 2016. július 23-24-én tartottuk. Első 
napon, szombaton a Kulturális Központban jöttünk 
össze. Az 1640-ig visszavezetett családfa ismerte-
tésére, a kapcsolódó képek, levelek vetített bemu-
tatására került sor. A rendkívül jól felkészült előadó 
színes programot mutatott be. Nagyon nagy élmény 
volt Ezúton is köszönet jár azoknak, akik az adatok 
felkutatásában, feldolgozásában részt vettek. Ezután 
még személyes emlékek felidézésére jutott idő, ami-
vel páran éltek is.

Megemlékeztünk még apai nagyapánk dr. Ittzés 
Zsigmond volt megyei tisztifőorvos születésének 140 

éves évfordulójáról. Ez azért érdekes családunk szá-
mára, mert ő volt vezetéknevünk egyetlen továbbvi-
vője. Születésnapján 117-en ünnepelhettünk, voltak, 
akik apai, vagy anyai ágon kötődtek hozzá. Az idő-
pont kiválasztása véletlen volt.

A jó hangulatot az jelezte legjobban, hogy a társa-
ság nagyon nehezen oszlott szét, még az utcán is foly-
tak beszélgetések.

Másnap istentiszteleten vehettünk részt abban a 
protestáns templomban melynek építéséhez nagy-
apánk is hozzájárult.

Ezt követően kerti partin láttuk vendégül a rokon-
ságot. Az előző napi emelkedett hangulat itt folytató-
dott. Nagyszerű segítségeink közreműködésével még 
ünnepélyesebb volt az alkalom.

Ittzés	Zsigmond
Fonyód
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„Színcsodák álmodója - Szinyei Merse Pál Fonyódon”
A Fonyódi 

M ú z e u m b a n 
e m l é k e z t ü n k 
Szinyei Merse 
Pálra, a Fonyó-
don eltöltött 
nyaraira, itt szü-

letett alkotásaira a 100. évfordulón. A Fonyódi Kul-
turális Intézmények szervezésében, összefogott mun-
kának köszönhetően létrejövő tárlat Szinyei fonyódi 
festményeinek reprodukcióin kívül a nyaralásokról 
készült családi képeket, festményeiről a korabeli saj-
tóban megjelent méltatásokat, az itt töltött idejéről 
szemtanúk visszaemlékezéseit, feljegyzéseket tartal-
mazza. A kiállításon megtekinthető gyermekeinek – 
Félix és Rózsi – nemrégiben feltárt fonyódi alkotásai-
nak reprodukciói, valamint tanítványának, Molnár C. 
Pál munkájának másolata. A tárlat anyagáról részletes 
tanulmány készült a művész dédunokája, dr. Szinyei 
Merse Anna neves művészettörténész és Varga István 

fonyódi könyvtáros, helytörténész közös munkájának 
köszönhetően.

A dokumentációs kiállítás ünnepélyes megnyitója 
a viharos, nyári idő ellenére megtöltötte a néhai Ve-
lics-villát, ahol Szinyei és családja 1916-1917 nyarát 
Fonyódon töltötte barátja, koronghi Lippich Elek ja-
vaslatára bérelt, jelenleg múzeumként szolgáló villá-
ban. A háború miatt nem tudott otthonába, Jernyére 
hazatérni, ám az itt töltött idő mégis jó hatással volt 
rá, a két nyár alatt tíz művel gyarapította alkotásainak 
számát. 

A kiállítást dr. Szinyei Merse Anna a Magyar Nem-
zeti Galéria nyugalmazott főmuzeológusa nyitotta 
meg. A kiállítást életének legcsaládiasabb és legmeg-
hatóbb pillanatai közé sorolta beszédében.

A „Színcsodák álmodója” kiállítás megtekinthető 
augusztus 24-ig a Fonyódi Múzeumban. A kiállítás 
anyagát tartalmazó kiadvány megvásárolható a múze-
umban, valamint a Kulturális Központ könyvtárában.

szerkesztőség



Fonyódi Hírmondó

Továbbra is divat a retro

Július 22-23-án visszautaztunk egy kicsit az időben 
a 80-as, 90-es évekig, amikor még magnókazettáról 
hallgattak zenét a nyaralók. Amikor dübörgött a fonyó-
di Gyöngyhalász, amikor a Balatonon még csodáltuk 
az NSZK-ból érkező autócsodákat. A  legnagyobb ma-
gyar retro sztárok léptek fel a Retro Balaton Fesztivá-
lon! 2015-ben volt először Retro Balaton Fonyódon. A 
második alkalommal még több zene, még több stílus 
volt a programban.

Pénteken színpadra lépett a Fresh, melynek tagjai 
lassan 20 éve alkotnak együttest. Mint elmondták, 
mindig szívesen jönnek a Balatonra. Fresh Wiki, azaz 
Gyulai Viktória hosszú éveken át járt Bélatelepre nya-
ralni, így kötődése is van városunkhoz. Tiszteletét 
tette a rendezvényen Hauber Zsolt, a Bonanza Banzai 
billentyűse, aki azért jött el, mert itt nyaral, másrészt 
pedig zenei producerként, a Fresh együttes kitalálója-
ként kíváncsi volt a lányokra. Számára is fontos, hogy 
elismerjék a „régi”, ismert előadókat és hívják is őket 
fellépni. Zoltán Erika annak idején körbeturnézta a 
Balatont, szinte minden balatoni településen fellépett 
már. Amikor édesanya lett 1997-ben, akkor kiadója 
kérésére az elsők között készített best of albumot, már 
a retro jegyében. Mint mondta, a teljes európai retro 
őrület lassan 20 éves, reméli, hogy soha nem megy ki 
a divatból. A fesztivál harmadik fellépője az Ámokfu-
tók voltak. Keira és Kozsó a formáció legnépszerűbb 

slágereivel szórakoztatta a közönséget. A legtöbben 
Szikora Robi és az R-Go miatt látogattak ki a piac-
ból rendezvényparkká alakított helyszínre. Ők tavaly 
is részt vettek az első Retro Balatonon és kitűnő bulit 
csináltak. Ez történt 2016-ban is.A koncertek között a 
hangulatfelelős Dj. Csiák volt, a házigazda pedig Cin-
tula, alias Keresztes Tibor. Cintula hangját mindenki 
ismeri, humorérzékét pedig a színpadon is kamatoz-
tatta.

A második napon, szombaton még több fellépő, 
még több stílus szerepelt a programban. A V-Tech mi-
nikoncertjén Kefírtől hallhattuk ismerős dallamokat. 
Az Animal Cannibals, Qka MC és Ricsipí Fonyódli-
geten gyakran szerepeltek már, akár gólyatáborokban 
is. Ezúttal nem csak régi, hanem újabb számokat is 
felvonultattak, hiszen ők még mindig aktív együttest 
alkotnak. A Happy Gang Magyarország egyik legsi-
keresebb pop együttese. Dalaikat szellemes szövegek 
fűszerezik. Zenéjük tartalmaz dance, hip-hop, elekt-
ronikus és rock elemeket is. Aradszky László minden 
olyan jól ismert nótát előadott műsorában, amit tőle 
ismert a közönség. 

Egy korabeli plakát szerint Korda György 1973. jú-
lius 3-án fellépett az akkori fonyódi szabadtéri színpa-
don. 43 év után tért tehát vissza a Balaton parti város-
ba, ezúttal már Balázs Klárival az oldalán. A koncert 
során Balázs Klári önállóan is megcsillogtatta énektu-
dását szombat este.

A Dolly Roll az az együttes, amelyik minden számát, 
minden lemezét slágernek készítette. Ebből a 38 le-
mezből kellett a műsoridőbe belepréselni a lehető leg-
több közkedvelt zenét. Hallhattunk a legelső albumról 
is retro-t, és az legújabb lemezről is ízelítőt. A pazar 
hangulatot Dj. Dominique Fergeteg Party-ja koronáz-
ta meg pörgős zenékkel. A nagysikerű rendezvényen a 
retro zene tehát meghódította Fonyódot, Fonyód pedig 
a résztvevőket.            szerkesztőség
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48. Kékszalag - fonyódi beszámoló

A verseny jelenlegi elnevezése nem tükrözi valódi 
korát, hiszen az első kékszalag díjazású vitorlás tó-
kerülő versenyt 1934-ben rendezték meg a legjobb 
magyar versenyvitorlázók. Minden évben a júliusi 
holdtöltéhez közel eső napon indulnak a versenyzők 
a 150 km-es távon. Egyre népszerűbb, a leghosszabb, 
a legrégibb és Európa legnagyobb mezőnyével induló 
versenyévé nőtte ki magát történelme során. Az idei 
versenyről a Koncz Ádám által kormányzott Booty-
time nevű hajó, csoportjában harmadikként befutó 
fonyódi legénység egyik tagjával, Molnár Gáborral 
beszélgettünk.

Bootytime az induló majd’ ötszáz versenyző hajó 
közt, 145. helyen futott be 14:42:13 idővel. A nehéz 
rajtot követően a kiszámíthatatlan körülményeket pro-
dukáló Balaton vízén a kezdeti nehézségeken túlesve 
behozták lemaradásukat. A hajó és legénysége is saját 
adottságait felülmúlva teljesített, a kenesei fordulónál 

a siófoki bójánál a vitorlás a 11.5 csomó (21 km/h) 
sebességet is elérte. Csoportjukban – R1 – Elliott 
770-es osztályban – harmadik helyet megszerezve fu-
tottak be a Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesület - 
mint bázisegyesület - vitorlázói: Koncz Ádám, Koncz 
András, Molnár Gábor és Molnár Dávid. A csoport 
első három helyezettje 5 perces különbséggel futott 
be a célba. Ez nagyon ritka és izgalmas fordulata volt 
a versenynek mesélte Molnár Gábor.

A verseny nem csak azok számára fontos, akik a 
győzelmet és az azzal járó jutalmakat szeretnék besö-
pörni. A Kékszalagon való részvétel, a táv megtétele, 
a csapatmunka, a kihívások leküzdése, az együttes él-
mény az, ami Európa legnépszerűbb tókerülő futamá-
vá tette a Balaton vízén minden évben megrendezés-
re kerülő rendezvényt. „A	Kékszalag	egy	nagyon	 jó	
tradicionális	verseny,	nagyon	szép	számú	induló	van,	
Európában	is	önállónak	tekinthető,	maga	a	Balaton	
egy	csodálatos	tó.	Azt,	hogy	ennyiféle	széllel	találkoz-
zunk,	még	egy	ilyen	frontos	Kékszalagon	is,	azt	csak	
a	Balaton	tudja	produkálni.”- mondta Molnár Gábor.

Remélhetőleg egyre több embert el tud érni a vi-
torlás sport és annak megismerése, megszeretése. Ha 
nem is mindenkinek adatik meg, hogy vízre szálljon, 
érdemes legalább a partról megtekinteni a mezőnyt, 
magával ragadó élményt nyújt, amikor a több száz vi-
torlás szeli a Balaton habjait. 

szerkesztőség

Új szezon, új osztály, új remények - Petőfi SE 
A Fonyódi Petőfi SE új szezonra készül, amelyet 

majd a Somogy Megyei Bajnokság II. osztályában 
tölt. Még a télinél is több változáson ment át a csapat, 
új vezetőedző Deme Norbert játékos - edző szemé-
lyében, valamint számos új labdarúgó csatlakozott 
a kerethez, a lista a felnőtt és az ifi igazolásokat is 
mutatja. A tervek szerint az első két fordulóban nem 
lép pályára a csapat, a halasztott mérkőzéseket majd 
a novemberi, utolsó játéknap után pótolják a felek. 
Az ötödik fordulóban pedig szabadnapos lesz a gár-
da, hiszen a bajnokságban páratlan számú, 13 induló 
szerepel.

Igazolások: Bérczi	 Dávid,	 Deákvári	 Pál,	 Kristóf	
György,	Finta	Balázs,	Deme	Norbert,	Kollár	Attila,	
Baranyai	 Dávid,	 Huszka	 Dávid,	 Böszörményi	 Ri-
chárd,	Szekér	Szabolcs,	Németh	Ákos,	Varga	Balázs,	
Darcsi	Péter,	Pfeiffer	Norbert,	Darabos	Zoltán,	Csá-
szár	Viktor,	Bárdi	Attila,	Kovács	Dávid,	Andermann	
Máté;	Kocsis	Levente,	Czuppon	Ádám,	Molnár	Mar-

tin,	Nagy	Richárd,	Rácz	Milán,	Varga	Barnabás,	Ke-
lemen	Szabolcs,		Matucza	Ádám
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Fonyódi Hírmondó

Kaszálást, kerti rotálást, favágást 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

Gyermekbicikli ELADÓ! Tel.: 06-85/560-036

Használt, de jó állapotú, felültöltős mosógépet keresek! Tel.: 06-30/611-9849

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 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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