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Döntött a Képviselő - testület! - a június 30-i ülés összefoglalója!

Elfogadta a Képviselő-testület a lejárt határidejű ha-
tározatokról és a két ülés között végzett önkormányza-
ti tevékenységről szóló jelentést, valamint tájékoztatót 
az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt köte-
lezettségekről, és megbízásokról. 

Megismerte és elfogadta a Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évben végzett szak-
mai munkájáról, valamint a szakmai program végre-
hajtásának értékeléséről szóló beszámolóját, továbbá 
a  2015/2016-os nevelési évre vonatkozó munkater-
vét,  az óvodai csoportszámát és a pedagógusi és al-
kalmazotti létszámot. Az óvodába felvett gyermekek, 
valamint a feladatalapú finanszírozás nyújtotta költ-
ségvetési keretet figyelembe véve továbbra is öt cso-
port indítását határozta meg.

Elkészült a Fonyód, Sándortelepi strandi, illetve a 
Vigadó téri parkoló és azok beléptető rendszere. A 
parkolót a közlekedők úgy tudják igénybe venni, hogy 
belépéskor kapnak az automatából egy jegyet, amelyet 
kilépéskor a fizető automatánál tudnak érvényesíteni, 
legfeljebb 15 perccel a kilépés előtt. A kilépésnél a so-
rompó abban az esetben nyílik fel, ha az érvényesített 
jegyet a jármű használója az automatába behelyezte.

Ennek megfelelően döntött a Képviselő-testület a vá-
rakozási díjjal érintett várakozási területek kijelölésé-
ről, és ezen területek igénybevételéről szóló 13/2011.
(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A 2015. április 1. napjától hatályos új rendelet sza-
bályozza a nappali ellátás térítési díjának mértékét. A 
tapasztalatok alapján felmerült a nappali ellátás téríté-
si díjának eltörlése.

 A Fonyód - Balatonfenyves Alapszolgáltatási 
Központ vezetője javasolta a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati 
rendelet módosítását oly módon, hogy a nappali ellá-
tás igénybevétele térítésmentes legyen. 

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Fonyód, 
Szent István utca 63. szám alatt lévő alagsori déli 
oldali nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítés-
mentes használatba adja a BVR-F Polgárőr Egyesü-
let részére. Az egyesülettel feladatátvállalási megálla-
podást kezdeményez, melyben rögzíti, hogy az egye-
sület mi módon járul hozzá a város közbiztonságának 
védelméhez.  

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő Testü-
lete a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgálta-
tás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Ma-
gyar Államkincstár felé. 

A képviselő-testület következő ülése 2015. szep-
tember 24-én, csütörtökön 14 órától lesz a város-
háza nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 

Gyurina Mária

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a nyári szabadságolások miatti munkaszervezésre 

tekintettel a Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2015. július 27 – július 31., valamint 2015. augusztus 17 – 
augusztus 19. között igazgatási szünetet tart.  

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel.
Anyakönyvi események (halotti anyakönyvi ügyintézés) ügyintézésére telefonos ügyeletet biztosítunk. 

Az anyakönyvvezető elérhetősége: +36 20 55 17 384.
Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, kérdéseiket az info@fonyod.hu nyilvános elérhetőségünkön 

tehetik meg. Együttműködésüket és megértésüket köszönjük. Dr. Széll Attila, jegyző
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2015. június 27-én, szombaton került sor az üdü-
lőhelyi fórumra, közmeghallgatásra. Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere köszöntötte a vendége-
ket, majd beszámolt a város anyagi helyzetéről: 

„Az előző évek szűkített költségvetése az év végére 
egy 100 millió forintos megtakarítást eredményezett a 
számlánkon. Az önkormányzatnak mintegy 133 millió 
forintos kintlévősége van, ez zömében adóhátralék, 
építmény- és telekadó.”

A nehéz időszak után beindulhattak a közelmúlt fej-
lesztései (Kulturális Központ, városközpont, strand). 
A következő években várható legnagyobb fejlesztés 
a fonyódi piac modernizálása lesz, valamint a hegy 
alatti vasútrész rekonstrukciójának keretein belül egy 
panoráma sétány kialakítása a Balaton parton.

Előtérbe került a lakosság felelőssége, mert a hétvé-
géket követően hegyekben áll a szemét a köztéri ku-
kák körül, aminek elszállítása több millió forintjába 
kerül az önkormányzatnak.

  
Az itt lakók és itt nyaralók amellett, hogy rendben 

tartják a környezetüket, sokat segíthetnek a Városüze-
meltetés munkájában, ha az info@fonyodert.hu e-ma-
il címen, vagy az ügyeleti telefonszámon jelzik az 

észrevételeiket, illetve a rendezetlen területek helyét.
Fonyód idegenforgalmi megítélése sokat javult az 
elmúlt időszakban és ez nemcsak az önkormányzati 
fejlesztéseknek, hanem a lakosságnak is köszönhető.

Dr. Széll Attila jegyző felhívta az idelátogató és 
nem állandó jelleggel itt élő lakosok figyelmét a vo-
natkozó környezetvédelmi rendelkezésekre, különös 
tekintettel a nyugalom megzavarására vonatkozó ren-
delkezésekre. Valamint felhívta a figyelmet arra, hogy 
strandjaink területén horgászni tilos, a Balatonban a 
kutyák fürdetése tilos. Nagyon sokszor előfordul az 
illegális kempingezés, ami Fonyód területén szintén 
tilos.

Elkészült egy integrált településfejlesztési stratégia, 
ami a város hosszú távú fejlesztésének alapjait rakja 
le, a tanulmányt Körmendi Judit, a Terra Stúdió mun-
katársa mutatta be a megjelenteknek. Ezzel összhang-
ban a Városfejlesztési Bizottság is egy hosszú távú 
– öt éves- fejlesztési tervet alakított ki.  A tájékoztatók 
után az elhangzottakkal kapcsolatos kérdések követ-
keztek, majd lehetőségük volt a megjelenteknek fel-
vetni észrevételeiket, javaslataikat is.

szerkesztőség

Közérdekű elérhetőségek
Hugyecz Balázs közterület - felügyelő: +36-20/378-8079 - közterületi szabálytalanságokkal kapcsolatban  

Orvosi ügyelet:  +36-85/360-050
Rendőrjárőr: +36-20/461-4248
Okmányiroda: +36-85/361-852

Tourinform iroda: +36-20/959-7317
Városi Kulturális Központ: +36-20/320-5599 

Városüzemeltetés: +36-20/525-2675
Egyéb információk, közérdekű bejelentések (közvilágítási panaszok stb.): info@fonyod.hu

szerkesztőség
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Hajba József, nyugalmazott pedagógus gyémántdiplomát vehetett át 
Hidvégi József polgármester úrtól.

Hajba József: 
A Budai Tanítóképzőben tanítói, az Apáczai Csere János Pedagógiai 

Főiskolán testnevelő tanári diplomát szerzett. Az ötvenes évek végén 
került Fonyódra és nyugdíjazásáig itt az általános iskolában testneve-
lést tanított. Munkája elismeréseként 1955-ben „A Sport és Testne-
velés Érdemes dolgozója”, 1978-ban „Kiváló Tanár”, és 2003-ban az 
„Aranygyűrű” kitűntetést kapta Fonyód városától.

Kassal Lászlónét és Szőke Lászlónét nyugdíjazásuk kapcsán búcsúztatták. 
Szántó Andrea, Mika Mária és Kovács Tibor „Fonyód 

Gyermekeiért” önkormányzati díjat vehettek át.
Szántó Andrea: 2008 óta 
a Fonyódi Óvoda vezető-
je.   Ezt az összetett, sokrétű 
munkát legjobb tudása sze-
rint, lelkiismeretesen látja 
el nap mint nap. Sokoldalú-
ságához tartozik a 2011-ben 
alakult Fonyódi Ifjúságért 
Egyesület létrehozása, melynek egyúttal alapító tagja, lelkiis-
meretes, aktív titkára. Szívügye a hagyományok őrzése, ápolá-

sa és továbbadása. 

Június 13-án, szombaton tartották az évzáró, ballagási ünnepséget a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában.
Az általános iskolában a hagyományokhoz hűen csengőszóra indultak a ballagó nyolcadik évfolyamosok. Eb-

ben az évben két osztály diákjai fejezték be általános iskolai tanulmányaikat.
Makkos Csaba, az intézmény igazgatója beszédében búcsúztatta a végzősöket, majd az év végi jutalmak átadása 

következett. A legkiválóbb tanulmányi eredménnyel záró és a tanulmányi versenyeken eredményes diákok vehet-
ték át megérdemelt jutalmaikat.

Kovács Tibor: 
a fonyódi Ba-
csák György 
Szakképző Isko-
la tanára és igaz-
gatóhelyettese. 
Gyerekkora óta 
fonyódi. Itt él 
és itt dolgozik 

diplomája megszerzése óta. Keze alatt számtalan gyermek 
szerzett szakmát. 

Mika Mária:
1 9 7 3 - b a n 
szerzett né-
met-szlovák 
tanári diplo-
mát. 1986-
tól tanított a 
fonyódi álta-
lános iskolá-
ban német nyelvet. Számtalan német nyelvi versenyered-
mény fémjelzi szakmai útját.                  szerkesztőség

Közlemény
A 2015/2016-os tanév tanévnyitó ünnepélye 2015. augusztus 31. hétfő délután 17 órakor lesz.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1.
Az első évfolyamos szülőknek szülői értekezlet az első tanítási napon: 2015. szeptember 1. 16:30-kor.

Tankönyvosztás ideje: (a rendjéről tájékoztató a következő oldalon!)
2015. augusztus 28. péntek 8-17 óráig; 2015. augusztus 29. szombat 8-12 óráig

2015. augusztus 31. hétfő 13-17 óráig. 
Gyurina Mária
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Bemutatjuk: Szász Alexandra Anna 
Az Alapszolgáltatási Központ új vezetője

A tankönyvosztás rendje – VÁLTOZÁS
A szülők a nyár folyamán az előző év gyakorlatával 
ellentétben a díjbekérő helyett könyvosztáskor kap-
nak majd csekket, megkapják a tankönyvcsomagot 
és egy átvételi elismervényt is alá kell írniuk. Ezért 
FONTOS, hogy minden diák szülője, gondviselője 
vagy meghatalmazással rendelkező felnőtt vegye át a 
tankönyveket.

Az 1., 2., 3. osztályosok ingyenesen kapják a tan-
könyveket, a 4-8. osztályba járó, támogatásra jogosult 
diákoknak érvényes igazolással kell rendelkezniük.
Tankönyvosztás helye: az iskola technika terme (az 
épületen kívül az udvar felől, a szabadtéri színpad 
melletti nagykapun át közelíthető meg).

Gyurina Mária
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Miért a szociális ágazatot választotta tanulmá-
nyai, majd munkája során? 

- Tudatosan választottam ezt a szakmát, már kislány-
ként elhatároztam, hogy idősekkel fogok foglalkozni. 
Azért is tanultam szociális gondozó és ápolónőnek, 
majd leérettségiztem. A főiskolán már nem volt kér-
dés, hogy a tanulmányaim végeztével is a szociális 
munka mellett maradok.

 
Az Alapszolgáltatási Központtal hogyan került 

kapcsolatba? 
- Előtte közösségi pszichiátriai és szenvedélybe-

teg ellátással foglalkozó alapítványnál dolgoztam 
Balatonföldváron. Szerettem ott dolgozni, de már 
nem éreztem benne akkora kihívást és vágyat, hogy 
tovább ott maradjak. Adódott egy lehetőség, hogy a 
Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ-
nál  családgondozóként dolgozni tudjak, közel a la-
kóhelyemhez. Ezt a munkalehetőséget megpályázva 
kerültem az Alapszolgáltatási Központba. 

A közelmúltban intézményvezetői megbízatást 
kapott. Mit jelent ez az Ön számára? 

- Nagy lehetőséget, de annál nagyobb felelősséget 
is. Egy nagy kihívás az élettől, de úgy gondolom ed-
dig jól haladok ezen az úton. Kinevezésem előtt egy 
évet már dolgoztam az intézményben, beleláttam an-
nak működésébe, így könnyebb volt átvenni a vezetői 
feladatokat. 

Az idősek mindennapi életében, ellátásuk során 
szükséges-e bármiben változtatni a korábbiakhoz 
képest? 

- Jó alapokkal vettem át az intézmény vezetését, 
ennek ellenére sok minden van, amin változtatni sze-
retnék. Az ellátás bővítése és színvonalának növelése 
mellett a legfontosabb a működés optimalizálása. Eh-
hez minden segítséget megkapok a társulástól. Igyek-
szek napi szinten kapcsolatot tartani az időseinkkel 

és meghallgatva kívánságaikat-vágyaikat szervezni 
mindennapi életüket és programjaikat. 

Milyen célokat tűzött ki saját maga és az intéz-
mény elé? 

- Célok vannak, hiszen anélkül nem lehetne elő-
re lépni az életben. Minél több idős korút szeretnék 
bevonni az ellátásba, amit az alapszolgáltatás adhat. 
Sajnos még mindig vannak olyan személyek, akik 
ellátatlanok, és nekik lenne a legnagyobb szükségük 
ránk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy számukra 
is megteremtsük az ellátás lehetőségét. Az ellátásban 
már résztvevők számára minél több kirándulással és 
más programmal változatossá tenni a hétköznapokat, 
szorosabban együttműködve helyi vállalkozókkal, in-
tézményekkel és nyugdíjas egyesületekkel.

szerkesztőség
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Műfüves, többfunkciós pálya a fonyódi óvodában
Június 17-én, szerdán ünnepélyes keretek között 

került átadásra a Fonyódi Önkormányzat, az óvodá-
ban dolgozók és az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
összefogásából megvalósított Ovi-Foci pálya. Az 
óvodában évente általában száz kisgyermek nevelé-
sét látják el. Kiemelt nevelési területük az egészséges 
életmód alapjainak a létrehozása. Az új multifunkcio-
nális pálya lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek 
napi szinten, biztonságosan sportolhassanak. 

Az Ovi- Foci Program három modulból áll:
- multifunkcionális pálya
- pályához tartozó eszközkészlet biztosítása
- óvónők oktatása
A tavalyi év folyamán a Palonai Magyar Bálint Ál-

talános Iskola tett szert egy új műfüves pályára, ami 
a régi salakos pálya helyére épült. Az idei évben a 
fonyódi óvodának volt lehetősége ilyen jellegű fej-
lesztésbe fogni a fiatal generáció legnagyobb örömé-

re.
Az eseményen a gyerekek mondókákkal és játékos 

körtánccal kedveskedtek a közönségnek, akik nagy 
tapssal jutalmazták a bemutatót. Az ünnepélyes átadó 
után az ovisok nagy örömmel vették a birtokba a pá-
lyát.          szerkesztőség

Fonyódligeti Nap - 2015
Az idei évben régi – új helyszínen rendezték a meg 

a hagyományos Fonyódligeti Napot. A szervezők vá-
lasztása ezen a nyáron a ligeti Templom térre esett. Az 
ott található játszótér és kiszolgáló egységek mellett, 
ez alkalomra kitelepültek civil szervezetek kézműves 
foglalkozásokkal, korosztályos játszótér és mesesa-
rok is megtalálható volt. Ezen kívül árusok is gazda-
gították a kínálatot portékájukkal, az édességektől a 
dísztárgyakon át minden fellelhető volt.

A különféle kézműves foglalkozások során a gye-
rekek különböző tárgyakból készíthettek maguknak 
emléktárgyakat, a környezettudatosság jegyében. 
A legkisebb korosztály számára létrejött játszótéren 
hangszersimogató keretében ismerkedhettek meg a 
zene világával, annak eszközeivel az apróságok. A 
nagyobbak focizhattak, kis légvárban ugrálhattak, il-
letve biztonságos körülmények között védőfelszere-

lésben szumózhattak is.
Ki tud többet a rajzfilmekről? címmel családi kvíz-

játékon vettek részt fantázianeveket felvett csapatok 
és mérettek meg az értékes nyereményekért. A Kultu-
rális Intézmények sátrában egész nap zsákbamacskát 
is lehetett vásárolni, melyekben fiúk és lányok számá-
ra meglepetéssel kedveskedtek a szervezők.

A Meseszép Gyerekszínház tagjai interaktív előa-
dást tartottak, ahol közösen énekeltek és táncoltak a 
résztvevőkkel. Őket a Fonyódi Betyárok néptánc be-
mutatója követte, nagy sikerrel.

A nap sztárvendége, a ligeti kötődéssel is rendelke-
ző Katus Attila volt, aki jól megmozgatott kicsiket és 
nagyokat egyaránt, majd a vállalkozó szellemű gyere-
kek egy sorverseny keretében tehették magukat pró-
bára. A verseny végén díjazták a legügyesebbeket és 
a kvízjáték győztesei is ekkor vehették át jutalmaikat.

A nap zárásaként Zareczky Miklós, a Bergen-
dy-együttes tagja adott koncertet.      szerkesztőség
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Új köntös egy legendának

In memoriam Szabó Ivánné (1937-2015)
8

Felújításra került a Kripta-villa és komfortosabb lett 
a Bélatelepi kikötő!

Ismét a régihez méltó pompájában tündököl Fonyód 
legendás nevezetessége, a Kripta-villa, és a vízispor-
tok kedvelőinek legnagyobb megelégedésére felújí-
tották a Bélatelepi kikötőt is. Mindkét beruházást a 
„Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód 
város természetes fürdőhelyein” című, DDOP-
2.1.1/D-12-2012-0012 azonosítószámú projektből fi-
nanszírozták, melynek összköltsége 458.225.859 Ft. 
A támogatás mértéke 344.953.522 Ft. 

Az örök szerelem házának alagsorában, a „kriptá-
ban” a falak vizesedéséből adódó problémákat ol-
dották meg a mesteremberek, míg a földszint kiállító 
teremmé alakul át. Az emeleten kávézó fog működni, 
és a lapos tető is megnyílik a látogatók előtt, kilátó te-
raszként. A tervek szerint az intézmény interaktív mű-
helyfoglalkozásoknak, és kulturális rendezvényeknek 
nyújt majd teret. Az épület akadálymentesített.

A kikötőn végzett munkálatok a csónak és hajótu-
lajdonosok kényelmét szolgálják. A bejáratnál a hul-
lámtörő kőszórásokat visszarendezték, összesen 74 

folyóméteren, továbbá kotrást végeztek a két meden-
cében, 1100 m3–en. Felújításra kerültek a mólószárak 
faborításai, a délnyugatin 40 fm, míg az északnyugati 
mólószáron 47 fm hosszon. A kikötőhelyeknél a régi-
ek helyett 23 új kikötő-bikát telepítettek. Újdonság, 
és egy régi hiányosságot orvosolnak a kihelyezett 
energiaoszlopok, melyek hajók energiaigényét hiva-
tottak megoldani, 207 fm töltőkábellel, és 7 db csat-
lakozási hellyel. 

szerkesztőség

Szabó Ivánné (szü-
letett: Kiss Erzsébet) 
1962-ben szerzett 
kémia-fizika szakos 
középiskolai tanári 
diplomát a szegedi 
József Attila Tudo-
mányegyetem Termé-
szettudományi Karán.

1962-től 1970-ig a 
keszthelyi Vajda Já-
nos Gimnázium taná-
ra volt.

1970-ben családjával Fonyódra költöztek, ettől az 
évtől tanított a fonyódi Karikás Frigyes (a későbbi 
Mátyás Király) Gimnáziumban. 

Tanári pályáját a szakma szeretete jellemezte. Kép-
zett, felkészült kémiatanár volt. Szemléltető, az érdek-
lődést felkeltő módszereivel elérte, hogy tanítványai 
megszeressék a kémiát. Diákjai sikeresen szerepeltek 
a középiskolai kémiai tanulmányi versenyeken; töb-
ben választottak életpályájuknak olyan hivatást, ami-
nek az alapja a kémia. Sikeres kémiatanár volt.

Tanári szerepvállalásában központi helyet foglalt el 
az iskolai nevelés, folyamatosan látott el osztályfő-

nöki munkát, ebben a tevékenységi formában mindig 
a gyerek érdekeit tartotta szem előtt. Lelkiismeretes, 
nevelés-centrikus ember és tanár volt, ezért is válasz-
tották hosszú évekre az osztályfőnöki munkaközösség 
vezetőjének. Egy évtizeden keresztül vállalt önkéntes 
patronáló munkát az iskola művészeti csoportjai mel-
lett. Az általa támogatott csoportok többször szereztek 
arany minősítést a különböző minősítő versenyeken 
és a keszthelyi Helikoni Játékokon. Mindez Szabó 
Ivánnétól áldozatot (sok időt és munkát) követelt. 

 Pályája utolsó évtizedében igazgatóhelyettesi fel-
adatokat látott el a rá jellemző lelkiismeretességgel, 
iskolaszeretettel. Pontossága, igazgatási ismeretei, ér-
tékalapú, következetes pedagógiai elvei hozzájárultak 
ahhoz, hogy az iskola elismert intézménnyé váljon. 
Fontosnak tartotta, hogy segítse a pályakezdő fiatal 
tanárokat: az intézmény hagyományait, értékrendjét, 
elvárásait és lehetőségeit közvetítette feléjük. 

Szabó Ivánné a tanári munkát hivatásnak, szolgálat-
nak tartotta, egész pályáját ez a tudat hatotta át. 

Szűk családi körben helyezték örök nyugalomra 
2015. június 29-én.

Nyugodjék békében!
 

Bántó Zsuzsanna



Fonyódi Hírmondó

Az elmúlt évek munkája folyamatos fejlődést ered-
ményezett az elektronikai termékek gyártásával fog-
lalkozó, a FONYTON-cégcsoport vállalkozásai, a cms 
manufacturing Kft. és a DATALOGIC Hungary Kft. 
életében. A sikerhez vezető út új kihívásokat állított a 
cégvezetés elé. Lukács Sándorral, a cégcsoport vezető-
jével beszélgettünk.

Milyen kihívásokkal kellett szembenézniük az el-
múlt időszakban?

- Az egyik legfontosabb, évek óta megoldásra váró 
probléma volt, hogy a fejlődéssel párhuzamosan meg-
nőtt a vállalkozások területigénye, amelyet a jelenlegi 
telephely már nem tud kiszolgálni. A cms is és a DA-
TALOGIC is a FONYTON-ból kivált FONY-SAT Kft-
től bérel munkaterületet. A két „társbérlőnek” szüksé-
ge van bővítésre, a jelenlegi területen pedig ezt csak 
egymás rovására tudják megtenni. Négy évvel ezelőtt 
szerettük volna bővíteni az infrastruktúrát, közel 100 
millió forintos állami támogatással, egy 300-400 mil-
lió forintos telephelyfejlesztést terveztünk ide Fonyód-
ra. Sajnos ez teljesen nem valósult meg, mert a DATA-
LOGIC barna mezős beruházás helyett a zöld mezős 
mellett döntött. Ennek ellenére a cms a tervezett beru-
házás 25%-át önerőből megvalósította, ekkor épült új 
raktárhelyiség és egy üzemcsarnok.

Az autógyártáson belül a felső és prémium kategóri-
ába tartozó elektronikai egységeket gyártunk, és ezek-
hez a megrendelésekhez komoly elvárások társulnak. 
A cms-nél egy új Audi-projekt indult el, de ez a projekt 
helyigényes, raktározásra és a biztonságra is figyelni 
kell. Négy év óta Balatonbogláron vagyunk kénytele-
nek egy 400 m2-es, Balatonlellén pedig egy 350 m2-
es raktárhelyiséget bérelni, mert a fonyódi telephely 
megtelt. Körülbelül 650-700 m2 gyártófelületre lenne 
szükségünk. A cms célja az, hogy tovább tudjon fejlőd-
ni, bővítse termeléskapacitását. Most egy nagy értékű 
kamerarendszer gyártásába kezdtünk, a prototípust 
kényszerből még külföldön fejlesztjük, de szeptember-
től a szériagyártást már itt, Fonyódon akarjuk folytatni. 
Ennek a terméknek a gyártásához komoly biztonsági 
elvárásoknak kell megfelelni a raktározás tekintetében 
is, de annyira nincs hely, hogy a gyártáshoz szüksé-
ges berendezéseket nem tudjuk elhelyezni a telepen. 

Több éve érlelődik a bővítéssel kapcsolatos probléma, 
a megoldást pedig a DATALOGIC elköltözése jelent-
heti. Az olasz tulajdonosok hosszú keresés után a bala-
tonboglári telephely mellett döntöttek még 2011-ben, 
és felépült az új gyáruk.

A cms klagenfurti felső vezetése türelmetlenül várja 
a DATALOGIC elköltözését, reményeink szerint erre 
szeptemberig sor kerül. Az új megrendelések elindí-
tásához gépeket kell telepíteni. A megüresedett hely 
kétharmadát a cms azonnal fel is tudja tölteni, a bérelt 
raktárhelyiségekre pedig nem lesz szükség, ezzel ko-
moly logisztikai probléma oldódik meg. A cms a jövő-
ben a FONY-SAT teljes üzemi infrastruktúráját kizáró-
lagosan kívánja hasznosítani

Terveznek munkaerő bővítést?
- A DATALOGIC Hungary az új gyárában 70-80 fő-

vel tervezi bővíteni a jelenlegi kb. 130 fős állományi 
létszámát. A cms-nél projektektől függően lesz bő-
vítés, a 150 fős direkt állomány már ebben az évben 
cél volt. Jelenleg is keresünk munkaerőt, Fonyódról 
kevesebben jelentkeznek. Jellemzően a környékbeli 
településekből érkeznek hozzánk azok, akik dolgozni 
akarnak. Fontos számunkra, hogy a foglalkoztatottsá-
got ne csak megtartsuk, hanem folyamatosan növeljük. 
A FONY-SAT 10,5 MFt-ért önerőből felújította a gyár 
előtt elhelyezkedő közforgalmú parkolót. A közteme-
tőbe is sokan járnak és keresik a parkolási lehetőséget. 
Az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a 
parkoló ingyenes marad, nekünk pedig 25 éves hasz-
nálati szerződésünk van. Ezzel is igyekszünk hozzájá-
rulni a közösség környezetének javításához!       szerk.

Változások a Fonyton - cégcsoportnál
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Úrnapi szentmise és elsőáldozás
Az Úrnapi szentmisének és körmenetnek kitüntetett 

szerepe van az egyházi évben a katolikusoknál. A köz-
tudatban az éjféli mise (Karácsonykor) és a húsvéti 
mise (Nagyszombaton) bír kiemelt szereppel, de Úr-
napjáról kevesebb szó esik. Úrnapján (Pünkösd utáni 
második vasárnap, hivatalosan a Szentháromság va-
sárnapját követő csütörtök, több környező országban 
is munkaszüneti nap) az oltáriszentséget ünnepeljük, 
a Nagyszombati körmenet után ez az egyetlen ünnep, 
amikor az oltáriszentség elhagyja a templom belsejét. 
Négy, virágokkal díszített, lombsátor alatt kialakított 
külső oltárnál zajlik a szertartás, amelynek külön li-
turgiája van. A stációknál evangéliumot olvasnak és 
a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is 
imádkoznak, akiket a négy égtáj felé osztott áldás 
akaratlanul is elér. Magyarországon a díszes virágsát-
rakon kívül szokás még „virágszőnyeget” készíteni az 
Oltáriszentség alá is, általában gyerekek szórnak ró-
zsaszirmokat a körmenet alatt. Az Oltáriszentség úr-
napi körbehordozásának a néphagyomány a gonoszt, 
a betegségeket és a természeti csapást elűző erőt tu-
lajdonított és a sátrakhoz felhasznált virágoknak is 
szerepük van, a „megszentelődött” növényekből a 
sátrak elbontásakor sokszor kerül az otthonokba is 
egy csokor.

2015-ben június 7-én ünnepeltük Úrnapját, ami a 
fonyódi katolikus templomban még különlegesebb 
volt, mint máshol, mivel hat kisgyermek lett elsőál-
dozó. Már az óvoda nagycsoportjában elkezdtek fel-
készülni arra, hogy ezen a vasárnapon először ma-
gukhoz vehessék az Oltáriszentséget. Szüleik mellett 
Horváthné Godó Mária, Neumajer Judit és plébáno-
sunk, Neumajer Zoltán atya segítették őket ebben. 
Szépen díszített templomunkban, a frissen felújított 
hófehér falak közt a három kislány és három kisfiú 

izgatottan várta az elsőáldozást. Zoltán atya egyszerű, 
a gyerekek számára is érthető, de nagyon lélekemelő 
prédikációja a szülők, nagyszülők lelkét is felemelte 
ehhez a jelentős pillanathoz. A gyerekek először vet-
ték magukhoz Krisztus testét, először találkoztak az 
élő Krisztussal. Ez az első találkozás egy életre meg-
határozza a hozzá fűződő viszonyukat.  Szülőként ezt 
a szertartást sokkal ünnepélyesebbnek, jelentőségtel-
jesebbnek éltük meg a többi szentmisénél. Szülőként 
az is feladatunk eztán, hogy gyermekeinknek a többi, 
„hétköznapi” szentmisén való áldozás is legyen az el-
sőhöz hasonlóan különleges és jelentőségteljes! To-
vábbra is kísérnünk kell  gyermekeinket hitük elmé-
lyülésében és ami néha még nagyobb feladat, példát 
kell mutatnunk ebben, hiszen a személyes példánkkal 
tudjuk a legjobban tanítani őket.

Az elsőáldozóknak a szertartás végén, a körmenet-
ben a „virágszőnyegterítés” volt a feladatuk. Bíz(z)
unk benne, hogy ugyanilyen lelkesedéssel, továbbra 
is a fonyódi katolikus gyermekközösség tagjai ma-
radnak! Ebben segítik majd őket a havi rendszeres-
ségű gyermekmisék, az értük mondott imádságok és a 
folyamatos hitoktatás.             Péter Annamária

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
 18:30 óra Plébániatemplom

Szombaton az esti szentmisék: 
Szeptember 12., október 10., 
november 14.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Júl.   19.  9:30  
közreműködik: Dr. Lackner Pál
Aug.     2.   9:30  
közreműködik: Kőszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna Somogy - Zalai Egyházme-
gye esperese

A protestáns templomban, József utca 21.

A Protestáns Kulturális Estek előadásai 
a nyári időszakban szünetelnek!

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!

Fotó:  Óh Zsolt
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Tartósan megszabadulni a zavaró szőröktől?
Igen, IPL villanófénnyel ez is lehetséges!

Szépségszalonunk 2005-óta foglalkozik villanófényes 
IPL tartós / végleges szőrtelenítő kezelésekkel, ez idő 
alatt elsősorban a női arc tartós szőrtelenítő kezeléseire 
specializálódtunk.  

Elsősorban olyan hölgyeket kezelünk, akik arcát az 
életüket megkeserítő erős szőrzet borítja. Ezért a súlyos 
esetekre külön 20-50%-os kedvezményrendszert alakí-
tottunk ki. 

Gépparkunk folyamatos fejlesztésének köszönhetően 
vendégeinknek valóban a leghatékonyabb kezeléseket 
tudjuk biztosítani. Fantasztikus érzés visszaadni az élet-
kedvet, önbizalmat és újra mosolyogni látni korábban 
leszegett fejjel járó hölgy vendégeinket..

Egy személyes konzultációra mindenképpen szük-
ség van, mielőtt véleményt mondhatnánk arról, hogy az 
egyes esetekben milyen eredmény várható. Amennyiben 
javasoljuk az eljárást, speciális kezelési metódusunknak 
köszönhetően rövid időn belül látványos eredmény vár-
ható. Arcon a kúra elején a probléma erősségétől füg-
gően gyakrabban kell a kezelést végezni. Ez akár heti, 
kétheti rendszerességet is jelenthet.  Majd ahogy ritkul, 
gyengül a szőrzet, egyre ritkábban van szükség újabb 
kezelésre. Az eljárás egyre hosszabb szünetekkel, de leg-
alább egy-másfél éves perióduson keresztül rendszeres 
kezelést igényel, hogy a legtöbb szőrnövekedési ciklus 
lefedhető legyen. Az eredmény fenntartásához a későb-
biekben igény szerint időről időre fenntartó kezelés szük-
séges. A teljes kúrát követően a szőrök 70-80, de akár 90 
százalékos csökkenése is várható.

Mitől lesz hatékony és biztonságos az IPL villanófé-

nyes szőrtelenítő kezelés? Készülékünk magas, 50 J/cm2 
teljesítményre alkalmas. Az intenzív pulzáló optikai fé-
nyenergia és a rádiófrekvencia előnyeit ötvözi a még na-
gyobb hatékonyság érdekében. Mindig a bőrtípusodnak 
legmegfelelőbb energiaszintet alkalmazzuk, és minden 
alkalommal alapos, lelkiismeretes munkát végzünk!

VENDÉGÜNK TAPASZTALATA:”Ez az eredmény 
nagyon jó érzéssel tölt el, mert kimondhatatlan boldog-
ságot érzek. Reggelente nem kell a tükör előtt állnom és 
borotválni az arcomat, és már nem kell szégyenkeznem 
sem és maszkban járnom. Nem tudom a hálámat eléggé 
kifejezni, hogy segítettek rajtam.”

Szeretettel várunk minden érdeklődőt szépségszalo-
nunkban egy ingyenes, személyes konzultációra.

Vörös Gyöngyi kozmetikusmester 
Dermisz Professzionális Kozmetika és  

Fényesztétikai Kezelőszalon, Fonyód, Ady E. u. 2.

Bővebb információ: 06-30/ 267-9371
www.exkluziv-kozmetika.hu /tartos-vegleges-szor-

telenites/
www.facebook.com/iplszortelenitesfonyod

(x)
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Programok július 24-től augusztus 16-ig

Július 24. Péntek
Fejes Tamás, Fejes Antal és Fejesné Pálfy Zsuzsa komolyzenei koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

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

Kulturális Központ (Ady E. 17-21.); Piac; Vigadó tér   
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Július 24-25. Péntek, Szombat
Strand Fesztivál (részletek a 15-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér

Július 26. Vasárnap
Magyar Tenger napja (részletek a 15-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér

Július 30. Csütörtök
„Lépj tovább, a múlt nem vár” - Kutor Veronika előadása

Helyszín: Kulturális Központ, 19:00 óra

Július 31. Péntek
Szigetszentmiklósi Képzőművészeti Egyesület kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Július 31. - Augusztus 2. Péntek, Szombat, Vasárnap
Hal és Petyek Napok (részletek a 15-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér

Augusztus 1. Szombat
Dr. Lévay Péter zongora koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Augusztus 7-8. Péntek, Szombat
Latin Varázs (részletek a 15-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér

Augusztus 14. Péntek
 Baranyay László és Szödényi Nagy Enikő koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Augusztus 14-16. Péntek, Szombat, Vasárnap
RockBalaton (részletek a 16-ik oldalon)

Helyszín: Piac
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS A FONYÓDI MOSODÁBAN!

Cégünk korábban egy szőnyegtisztító cég felvevőhelyeként vállalt 
el szőnyegtisztítási munkákat.  Az összegyűlt tapasztalatok alapján 
arra az elhatározásra jutottunk, hogy nem adjuk tovább a nevün-

ket olyan munkához, melyet nem magunk végzünk el.

Sikerült megtalálnunk azt a megoldást, mellyel megrende-
lőink számára garantált minőséget, a korábbinál kedve-
zőbb  árakat, gyorsabb vállalási határidőt tudunk biztosítani. 

SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT-, MATRACTISZTÍTÁS
VEGYSZERMENTESEN!

 
Miért minket válasszon?

• Előre egyeztetett időpontban házhoz megyünk és a munkála-
tokat otthonában végezzük el, így nem kell szőnyegeit egy napra 
sem nélkülöznie.,
• Minden elvégzett munka mellé garanciajegy kerül kiállításra, 
mely igazolja, hogy a tisztítás minőségét mi tartjuk ellenőrzésünk 
alatt és saját munkánkért felelősséget vállalunk.
• Szálláshelyek részére ÁNTSZ előírásoknak megfelelő tanúsít-
ványt állítunk ki.
• A szőnyegeket otthonában tisztítva egy napra sem kell nélkü-
löznie, amennyiben üzletünkben szeretné azokat tisztításra leadni, 
Fonyódon kérésére elszállítjuk és 3 napon belül visszaszállítjuk.
• Áraink a szőnyeg típusától függően 400Ft/nm-1200Ft/nm
• A tisztítást garantáltan vegyszermentesen végezzük el, biotisztí-
tási eljárással, melynek részleteiről a www.mosodafonyod.hu web-
oldalon,  valamint- az alkalmazott technológia kizárólagos ma-
gyarországi képviseletét ellátó Netfuture Kft. weboldalán- (www.
netfuture.hu) tájékozódhat.

Időpont egyeztetés: 
Hegyi Attila 70/319-5000,  

Mosoda: 85/363-817
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Strand Fesztivál
2015.07.24. Péntek

Helyszín: Sándortelepi strand, Vigadó tér
17:00  Latin Fittnes
17:30  Szentgyörgyi Rómeó aerobik bemutató
18:00  Pilates 
18:30  Eraklin táncklub bemutatója
19:00  Chili Buli Zenekar
21:30  Spencer&Hill Magic Band

2015.07.25. Szombat
Helyszín: Sándortelepi strand, Vigadó tér

10:00 Strandfoci - Fonyód Kupa
16:00 Zumba bemutató
16:30 Latin Ladies Dance
17:00 Latin Fitness
19:00 Weisz Viktor
21:00 Apostol élő koncert
22:30 Retro Disco Szabó Gábor

Magyar Tenger napja
2015.07.26. Vasárnap
Helyszín: Vigadó tér

20:10  Zoom
21:00  Republic
22:30   Retro Diszkó

Hal és Petyek Napok

2015.07.31. Péntek
Helyszín: Vigadó tér

Sült hal és petyek fogyasztási lehetőség
18:30  Fonyódi betyárok
19:00  Vesztergám Miklós előadás
20:00  Fantom Bulizenekar utcabálja
21:00  Sipos F.Tamás
21:45  Fantom Bulizenekar utcabálja

2015.08.01. Szombat
Helyszín: Vigadó tér

Sült hal és petyek fogyasztási lehetőség
18:00 Dió Banda népzenei műsora
21:00 Érsekújvári Rockszínpad Mamma Mia című 
előadása

2015.08.02. Vasárnap
Helyszín: Vigadó tér

Sült hal és petyek fogyasztási lehetőség
18:00 Gasztró Show: petyek újraértelmezve Bede 
Róbert és Szőke András
20:00 Fáraó együttes petyekbálja
21:00 Irigy Hónaljmirigy
22:00 Fáraó együttes petyekbálja

Latin Varázs
2015.08.07. Péntek

Helyszín: Vigadó tér
19:00 Szűcs Antal Gábor Latin című műsora
21:00 Szabó Leslie élő koncert

2015.08.08. Szombat
Helyszín: Vigadó tér

16:00 I. Országos Strand Salsa Bajnokság több kate-
góriában élő zenével, kísér a Lobó Latino zenekar, 
színes programok, tánc show
22:00 Ocho Macho koncert

15
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RockBalaton
2015.08.14. Péntek

Helyszín: Piac
17:00 Detonic
19:30 Power
21:00 Ossian

2015.08.15. Szombat
Helyszín: Piac

17:00 Heart&Soul
19:00 Határkő
21:00 Kárpátia

2015.08.16. Vasárnap
Helyszín: Piac

17:00 Jump Rock Band 
19:00 AB/CD
21:00 LORD

Programok a Múzeumban
2015.07.18. Szombat

18:00 Szilvásy Margit és Szilvásy Magdi fes-
tőművészek kiállítása
19:00 Lévay Péter zongoraestje

2015.08.15. Szombat
18:00 Bihon Győző festőművész kiállítása

Kerámiafoglalkozás gyermekeknek, felnőtteknek au-
gusztus 13-ig, minden csütörtökön 9.30-tól 11.30-ig. 

Két nappal előre kérjük, jelezze részvételét az alábbi 
telefonszámon:20/465-47-86. A foglalkozás személy-
enként 1000Ft.

Kosárfonás (12 éven felülieknek) július 24-én és au-
gusztus 7-én, péntekenként 10.00-től 14.00-ig,
Két nappal előre kérjük, jelezze részvételét az alábbi 
telefonszámon:20/465-47-86. A foglalkozás személy-
enként 2500Ft.
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Alapszolgáltatási Központ
,,Ha például dél-

után négykor érkezel 
majd, én már három-
kor elkezdek örülni. 
Minél előrébb halad 
az idő, annál boldo-
gabb leszek. Négykor 
már tele leszek izga-
lommal és aggoda-

lommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. 
De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, 
hány órára öltöztessem díszbe a szívemet... Szükség 
van bizonyos szertartásokra is.” (Antoine de Sa-
int-Exupéry)

A fenti szép sorokkal azonosulva várunk minden új 
eseményt. 

A múlt hónap történései is nagyon élménydúsan tel-
tek.

A Bélatelepi Halsütőben a Perián család vendéglá-
tása ismételten ragyogóan sikerült. 

Hal- hurka- kolbász- italok igazán kedvező áron, 
nagyon kedves kiszolgálással, külön engedélyezett 
zenével zajlott.

Nem kisebb élmény volt a Majorka-Nagybereki ki-
rándulás. A folyamatosan fejlesztett gazdasági major 
hangulata, az új útmenti feszület, a kemencében sült 

finomságok, a filmvetítés és a kedves vendéglátás tet-
te teljessé napunkat. 

A fenti események létrejöttét köszönjük szépen An-
tics Lászlónak, Bessenyeiné Piroskának, Bödör Már-
tának, dr. Horváth Lászlónak, Lebó Borinak, Liszkai 
Ildinek, Makó Beátának, Molnár Beátának, Skrinyár 
Ágnesnek, a Perián családnak és Takács Juditnak.

Alig várjuk a következő, mindennapjainkat sok em-
lékkel színesítő kirándulást.

Mi igyekszünk az alábbi idézet szerint megélni az 
minden órát, minden percet.

„Sokan elengedik az élet apró örömeit, miközben 
mindig a nagy boldogságot várják.”

(Pearl Buck)                                                      
Muskó Zoltánné, Papp Adrienn

Az Alapfokú Művészeti Iskola nyári táborban
Június harmadik hetében gyerekzsivajtól volt han-

gos a zeneiskola és környéke.  Ötvenkilenc növendé-
künk jelentkezett az idei zenei táborba, nem kis fej-
törést okozva a szervezésben. Végül mindenki részt 
tudott venni nem csak a zenei csoportok munkájában, 
hanem a szabadidős programokban is. Hogy mi min-
den történt egy hét alatt? Naponta próbáltunk, hiszen 
a tábor végén minden tanszak bemutatta, mivel ké-
szült a záró koncertre. Volt zenei vetélkedő, kézmű-
veskedés, rajverseny, bábszínház igaz paravánnal, 
ping-pong és csocsóverseny, tollaslabdázás, focizás.  
Túráztunk Badacsonyban, ahol a Rózsakő Étterem te-
raszán elfogyasztott palacsinta és bodzaszörp mellett 
megcsodálhattuk a kilátást, majd minden gyerek dzsi-
pezhetett, fürödtünk a csisztai gyógyvízben, ahová 
Vili-vonat vitt el minket. Mindenki kipróbálhatta ere-
jét, bátorságát, kitartását Zamárdiban a Kalandpark-
ban, a késő esti vonatozás is felért egy újabb kaland-
dal. A táborzáró hangversenyt a szülők lelkes tapssal 
jutalmazták, különösen az összes résztvevő, mintegy 
65 fő által előadott tábori „indulót”, melyet mi ma-

gunk írtunk. 
Köszönöm minden kollégámnak a munkáját, ötle-

tét lelkesedését és kitartását, a Barbakán Kávézónak 
és Molnár Beának a fagyit, a Köves családnak az ás-
ványvizet, a Czink családnak a ping-pong asztalt. Jö-
vőre újra találkozunk!

Kissné Poprádi Enikő
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Újabb sikerek a “Bacsákban”
Ismét szép sikereknek örvendhetett a Somogyi 

TISZK Bacsák György Tagintézményének közös-
sége. Györe Andrea 12.C osztályos tanuló a „SPAR 
Kiváló Tanulója” versenyen országos első helyezett 
lett. Andrea ezt követően a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen az élelmiszer- és vegyi áru-eladók között 
előbb megyei első lett, majd az országos döntőn má-
sodik helyet ért el. Felkészítő tanárai Horváth Gyulá-
né és Zsinkai Istvánné. Györe Andrea, aki verseny-
sikerei mellett kitűnő eredménnyel zárta a tanévet, a 
„Somogyi TISZK kiváló tanulója” elismerést is át-
vehette Szamosi Lóránt főigazgatótól Barcson, vala-
mint a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
is jutalmazta őt Kaposváron. 

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen a villany-
szerelők között  Fritcz Kristóf 12.B osztályos tanuló 
megyei elsőként képviselhette tagintézményünket az 
országos döntőben. Felkészítő tanárai Nagy Tamás és 
Vass Zoltán.

Tagintézményünk vezetője, Homor Judit kiemelke-
dő szakmai tevékenysége elismeréseként miniszteri 
elismerő oklevélben részesült.

Iskolánk egész közössége nevében szeretettel gratu-
lálunk minden díjazottunknak!

Horváth Péter

Május 28-án került sor annak a nyereménynek a „be-
váltására”, amelyet a 10. d. osztály kapott a Nemzeti 
Közbiztonsági Tanács pályázatán. 

Fotójuk különdíjat ért, amely egyedülálló volt a maga 
nemében, hiszen ennek köszönhetően egy olyan prog-
ramsorozat állomása lehettünk, amelynek gyümölcsét 
(a RE-AKCIÓ néven indított bűnmegelőzési bemuta-
tót)  helyi körülményekhez igazítva élvezhette az egész 
iskola.

Idehozták nekünk a „való világot”: volt itt berende-
zett zárka, kutyás drogkeresési szituáció, imitált rablás 
és garázdaság, de halálos balesetet szimuláló karambol, 
égő autóból mentés, valamint tűzoltás is.

A nap első felében izgalmas előadások keretében 
megismerkedhettünk a közösségi oldalak ránk leselke-
dő veszélyeivel, az elsősegélynyújtás alaplépéseivel, a 
fiatalkorúak fegyintézetének belső életével, majd íze-
lítőt kaptunk színes  bemutatók keretében a rendőrök, 
a mentők, a tűzoltók, a katasztrófavédők munkájából 
interaktív formában az udvaron. Részesei lettünk (ha 
csak néhány percre is) egy-egy közlekedési szituáció-

nak, egy focimeccsről érkező és randalírozó társaság-
nak, de közvetlen közelről láthattuk a súlyos személyi 
sérüléssel és halállal végződő karambol mentési mun-
kálatait is. Ijesztő volt ilyen közelről megtapasztalni 
ezeket a dolgokat!

Nagyon élveztük mind az előadásokat, mind a bemu-
tatót, sok olyan  információval lettünk gazdagabbak, 
amelyek talán segítenek bennünket a jó döntések meg-
hozatalában akkor, amikor arra szükség van.

A közönségsikert arató bemutatón egyébként a bacsá-
kos diákokon kívül a Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola, illetve a Mátyás Király Gimnázium tanulóinak 
egy-egy csoportja is részt vett. Reméljük, iskolánk a 
jövőben is házigazdája lehet hasonlóan izgalmas, jól 
szervezett és hasznos rendezvényeknek.

Varga Yvette

Közbiztonsági nap a „Bacsákban”
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Gyakornokok foglalkoztatása a Turisztikai Egyesületnél
Egyesületünk a nyári szezonban – ahogy már köztu-

dott – két információs pontot üzemeltet a város két frek-
ventált terén, melyek minden nap reggel 9 órától este 
7 óráig tartanak nyitva. Ennek a közérdekű feladatnak 
az ellátása igen munkaerő-igényes. Ezért a tavalyi évtől 
kezdődően ajándéktárgyak széles választéka is megta-
lálható irodáinkban, az ebből befolyó bevételből tudjuk 
fedezni részben a turisztikai információkat szolgáltató, 
több nyelven beszélő nyári kisegítők bérét. 

Az idei évben lehetőségünk nyílt gyakornokok foglal-
koztatására is, mely számunkra szintén egy költséghaté-
kony megoldás. Hét fő ügyviteli titkár OKJ-s képzésben 
részt vevő, érettségizett illetve egy fő vendéglátás-turiz-
mus szakos középiskolás diák nyári gyakorlati helyszí-
nét biztosította, biztosítja a Fonyódi Turisztikai Egyesü-
let és az általa működtetett Tourinform Fonyód.

A diákokat igyekeztünk bevonni a legkülönbözőbb 
feladatok ellátásába: nyelvtudásuknak megfelelően in-
formációszolgáltatási feladatokat láttak el, irodai admi-
nisztratív feladatokat végeztek és szórólapok osztoga-

tásával népszerűsítették a fonyódi nyári programokat, 
településünk határain túl is. 

Reméljük, hogy a nálunk eltöltött hetek megszerettet-
ték velük a turizmust és hamarosan képzett kollégák-
ként kamatoztathatják a nálunk megszerzett tudásukat, 
tapasztalataikat. Örülünk, hogy idén ők is a csapatunk 
részesei lehettek.         

Fonyódi Turisztikai Egyesület

Volt egyszer egy...: Könyv, színház, élmény

Az ember gyereke felébred egy nyári szombat reg-
gel és gyanútlanul úgy dönt elmegy a Kulturális Köz-
pontba megnézni a 10 órás előadást, a Volt egyszer 
egyet. Aztán nem is sejti milyen csodálatos helyre 
csöppen. 

Egy elvarázsolt világba, amit Máté Angi, erdélyi 
írónő szövegbe álmodott, az Aranyszamár Bábszín-

ház színpadra vitt, Érsek Csanádi Gyöngyi életre kel-
tett, nem is akárhogy.

 Mindegyik mese így kezdődik: „Volt egyszer 
egy...” aztán valami olyan következik, ami eddig soha 
nem volt mesekönyvekben. Minden történet friss, új, 
más, felejthetetlen.

 Főszereplő például az almafa, amelyen az almák 
gömbölyeket énekelnek a sün,  muszog a láz pedig a 
prüsszögő, köhögő Dorkába költözik.

A színpadon színes papírdíszlet, a színész önfeled-
ten játszik, mi meg meglepetten élvezzük a fület, sze-
met gyönyörködtető előadást.

Aki ad magára megkeresi a kötetet a gyermek-
könyvtárban és elidőz még a borítón át is csillogó 
történeteken. De előtte kérdezzétek meg a gyermek-
könyvtárost, melyik a kedvenc mesekönyve.

Mellory
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LIONS: Évzáró után

Június 8-án megtartottuk „évzáró” gyűlésünket. 
Tudniillik a Lions év július 1-töl következő év június 
30-ig tart. Évzáró gyűlésünkön elnök asszony beszá-
molt az éves munkáinkról, és megköszönte a tagság-
nak, hogy több éves munkáját segítettük. Beszámolt 
a Győrben rendezett konvención történtekről. A Szö-
vetség új kormányzójának miskolci klubtársunkat - 

Iván Zsoltot- választották, aki eddig első alkormány-
zó volt. A konvención megkeresett bennünket egy 
törökországi klub, hogy szeretnének a mi klubunkkal 
testvér klubi kapcsolatot létesíteni. Most folynak az 
egyeztetések.

Beszámoltunk a tagságnak a gyermeknapi kipako-
lásról. Nagyon jól sikerült. Nagyon örültek a gyere-
kek a sok játéknak, csokinak. Nagyon szép délután 
volt, az idő is nagyon szép volt.

Szép köszönő levelet kaptunk az egyik támogatot-
tunktól. A beszámolók után Kovács Tiborné megkö-
szönte Bálint Lehelné több éves elnöki munkáját, és 
virágot adott át a tagság nevében. Megköszöntük a 
finom vacsorát, amit Buni Marcsi főzött a csapatnak.

Július, és augusztus hónapokban nyári szünetet 
tartunk. Mindenkinek jó pihenést, a dolgozóknak jó 
munkát kívántunk. 

Fábián Lászlóné

A Kisvakond Fonyódon nyaral

21

Biztosan sokan emlékeztek a Kisvakondra, süni, 
béka, nyuszi, egérke barátjára. Nagy szíve van, hiszen 
különösen érzékeny lelkű, mindig segít valakin.  Ez a 
kedves figura  lassan 60 éve szórakoztat már minket 
kis történéseivel, köszönhetően annak, hogy  Zdenek 
Miller a vakond kitalálója egy sétája során véletlenül 
rálépett egy vakondtúrásra.

Kisvakond és barátai képek formájában láthatóak 
a Fonyódi Kulturális Intézmények falain augusztus 
5-ig. A július elsején nyílt kiállítást Wágner Zita ka-
posvári könyvtáros  - tanár köszöntötte, amelyben 
nemcsak a Kisvakondról beszélt, az olvasás fontossá-
gára is felhívta a félszáz óvódáskorú közönség figyel-
mét. A megnyitó után Láng Edit gyermekkönyvtáros 
tolmácsolásában hallgatták meg a gyerekek Vakond 
nadrágja című mesét, majd délig vakondos színezővel 
foglalták el magukat és még ujjbábot is készítettek a 
mesefigurákból.

A 33 nagyméretű képből álló kiállítás a Cseh Cent-

rum jóvoltából és a Móra Kiadó közreműködésével 
jött létre nagy örömünkre.

Reméljük sok érdeklődő látogatót vonz a házba.

Mellory



2015. július

2015. május 30-án került megrendezésre közel száz 
versenyző részvételével az I. Balaton Budo Kupa. A 
verseny célja az volt, hogy minden sportoló lehetősé-
get kapjon tudása bemutatására, képet kapjon edzett-
ségi állapotáról. A versenyzőket, a szép számban meg-
jelent nézőket Somogyi Péter 3 danos mester köszön-
tötte, majd a rendezvényt Erdei Barnabás képviselő úr 
nyitotta meg. Vendégünk volt Fekete Tamás balaton-
földvári képviselő úr és Harmath Imre balatonszárszói 
sportegyesületi elnök úr is. A küzdelmek kezdete előtt 
a barnaöves karatésok látványos csapatkata bemutatót 
tartottak. A versenyt a legkisebbek kezdték (5 éves kor-
osztály) különböző ütések bemutatásával, majd ezt kö-
vették a nagyobbak kata bemutatói. A verseny második 
felében a kumite került sorra. A kicsik még tapogatózó 
küzdelmeit követően a nagyobbak következtek, ahol 

már ütéskombinációkat, remek rúgásokat, gyors köz-
beütéseket láthattunk. Késő délután került sor a legidő-
sebbek szemet gyönyörködtető kata és kumite küzdel-
meire. Jövőre ismét várunk minden karatést!

Szabó Iván

I. Balaton Budo Karate Kupa

Vízisport Központ 2015 – Fonyód

Megkezdte idei működését Vízisport Központunk. 
Tavasztól eltelt időszakban, felújítási, építési mun-
kákat végeztünk az épületeken, területen, valamint a 
hajóparkunkon. Megállítottuk az épületek állagának 
romlását, elkezdtük a felújításokat. Sok segítséget ka-
punk és kaptunk az eltelt időszakban magánszemé-
lyektől, cégektől valamint az Önkormányzattól. Ezt 
ezúton is szeretnék megköszönni.

Június hónapban több eseményt, rendezvényt tartot-
tunk a Vízisport Központban. Ezek közül csak párat 

tudunk kiemelni a cikk terjedelme miatt.
- Osztálykirándulások helyszínéül szolgáltunk egy 

zalaegerszegi illetve egy kaposvári iskolának.
- Vitorlás táborunk elindult és minden héten hétfő-

től péntekig 9:00 – 16:00 között tartjuk egészen au-
gusztus 21-ig. 

- Lábatlani Kajak egyesület részére vízisport prog-
ramokat tartottunk.

- 10 alkalmas kajakozási lehetőséget biztosítottunk 
felnőttek részére.

Hajóparkunk is folyamatosan bővül, június végére 
a következő vízi sporteszközökkel várjuk érdeklődő-
inket: 8 db Kajak, 2 db dupla kenu, 4 db műanyag 
csónak, 12 db Optimist, 2 db Kalóz, 1db Korsar, 2 db 
Laser.

Vitorlás táborunkba jelentkezni az alábbi elérhető-
ségeken lehet: +36 70 242 6247; www.facebook.com/
vizisportkozpont.

Fonyódi Turisztikai Egyesület, valamint a VAGA-
BUND Vitorlás Sportegyesület.

Kocsis Ádám

Balaton átevezés 2015
Fonyód-Badacsony-Fonyód átevezés 

2015. augusztus 15. /pótnap 2015.08.16./  - Gyülekező: 8 órától, Rajt: 10 és 11 óra között
Kapcsolat: Lehel László; Rendező: Fonyód Város Önkormányzata

Telefon: 06-20/568-4259; E-mail: lehellaszlo61@gmail.com
Start-Cél: Fonyódi Vízitelep (7-es főút 149-es km-nél) szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

Albérletet keresek Fonyódon, hosszabb távra, nyár végi beköltözéssel! Tel.: 06-70/506-6526 
 

Fonyódon, Ady E. utcában kétszobás lakás 7,5 millió Ft-ért eladó! Tel.: 06-30/743-1281 
 

Fonyódon, Béke lakóparkban, zárt udvarban, szigetelt házban, földszinten, önálló fűtésű, 
klímás, alacsony rezsivel, hálószobával rendelkező garzonlakás 10,8 millió Forintért eladó! 

Tel.: +36-20/982-6100 
 

Fonyód Szabadság utcában 608 m2-es Balaton – panorámás telek 8,5 millió Ft-ért eladó. 
Fonyód Szabadság utcában 660 m2-es telken Balaton – panorámás, felújítandó nyaraló 

9,5 millió Ft-ért eladó.  Tel.: 06-30/424-2340; e-mail: liget30@gmail.com 
 

Szivárvány utcában három szobás, összkomfortos, fatüzeléses,  
felső szintű lakás hosszú távra kiadó. Telefon: 06-70/565-6370 

 
FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó,  

400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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