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Közélet

       Döntött a képviselő-testület 
           – a 2013. június 27-i ülés összefoglalója –

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és…

- elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót, valamint a tájékoztatót két ülés között vég-
zett önkormányzati tevékenységről az adott hónap pénzügyi 
helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról. A tá-
jékoztató tartalmazta a kormány pénzügyi konszolidációjának a 
következményét.

A konszolidáció előtti  állapot:
- folyószámla hitel 200 millió; kötvény tartozás 704 millió

A kormány átvállalása:
- folyószámla hitel 120 millió; kötvény tartozás 441 millió

A megmaradt adóság:
- folyószámla hitel 80 millió; kötvény tartozás 263 millió

A konszolidáció következményeként sokkal jobb lett a város 
pénzügyi helyzete, ez azonban várhatóan csak a 2014-es évben 
fog érezhetően jelentkezni, hiszen idén már kifi zettük az OTP 
Banknak a kötvénytörlesztést. Emlékeztetésképpen: 2006-ban 
a város tartozása meghaladta az 1500 millió Ft-ot. Ez most az 
egynegyedére csökkent. 

- elfogadta a helyi autóbusz közlekedés új menetrendjét, 
amely a helyi lakosok és a nyaralók közötti kompromisszum 
eredménye. A módosult menetrendet a 9. oldalon tekinthetik 
meg.

- elfogadta a Kapos Volán Zrt. beszámolóját a 2012. évben 
Fonyód város területén, a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos 
közszolgáltatási tevékenységéről.

- döntött a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartá-
sokról és az ezzel összefüggő, egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló korábbi önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről, mivel az előző hónapban újat fogadott el.

- elfogadta az Egészségügyi Nonprofi t Kft alapító okiratá-
nak módosítását, az Egészségügyi Nonprofi t Kft kettős ügyveze-
tői pályázati kiírását az előterjesztések mellékletei szerint.

- módosította a Fonyód Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát az aláb-
biak szerint: A Hivatal új megnevezése: Fonyódi Polgármesteri 
Hivatal.

- elfogadta a következő határozatot: Nem kívánja mó-
dosítani Fonyód város közigazgatási határait. Megbízza a pol-
gármestert, hogy készítsen elő egy megállapodást Ordacsehi 
Község Önkormányzat polgármesterével a fonyódi ingatlanok, 
a fonyódligeti gyermektábortól keletre eső szakaszának haszná-
latáról azzal, hogy a használati szerződés időtartama nem ha-
ladhatja meg az 5 évet.

- kifejezte azon szándékát, hogy települési értéktár létreho-
zásának lehetőségével kíván élni.

- jóváhagyta a Fonyódi Kulturális Intézmények szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolót.

- elfogadta Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2012/2013-as ne-
velési évben végzett szakmai munkájáról, valamint a szakmai 
program végrehajtásának értékeléséről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal.

- meghosszabbította a Dél-Dunántúli Takarék Szövetke-
zeti Hitelintézetnél fennálló 82.261.571 Ft összegű 2013. június 
30-án lejáró folyószámla-hitelkeretet 80.000.000 Ft összegben 

a jelenlegi feltételekkel 2013. szeptember 30-ig.
- módosította a Somogy Megyei Önkormányzatok Mun-

ka-és Tűzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodását az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal 2013. július 
01-től kezdődő hatállyal, a módosított megállapodást magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. Az önálló jogi személyiségű önkor-
mányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati 
Társulás néven támogatta, tagként ezen időponttól kezdődően 
belép. A társulási megállapodás aláírására a képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert. Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba a Polgármestert tag-
ként és az általa megjelölt személyt, pótdelegáltként delegálja.

- biztosította mint a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdál-
kodási Társulás tagja a 2013. évi költségvetésben az általános 
tartalékkeret terhére, a Társulás által 3 millió Ft-ért megvásá-
rolt ZŐŐD Hulladékgazdálkodási Kft. vételárához, valamint a 
Kft. törzstőkéjének 7 millió Ft-tal való megemeléséhez, Fonyód 
Város Önkormányzatra eső 1.078.009.- Ft összeget.

- elfogadta, hogy a kötelező kéményseprő-ipari tevékeny-
ség helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet melléklete 
helyébe, új melléklet lép, amely megalkotásában szereplő költ-
ségek a kormány rezsicsökkentése alapján lettek meghatározva.  
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

- módosította a talajterhelési díjról szóló korábbi önkor-
mányzati rendeletét, a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A talajterhelési díjra vonatkozóan 85 %-os díjkedvezmény-
ben részesül az a természetes személy, aki a műszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára a lakószintről gravitációs úton 
közvetlenül nem tud rákötni. Azt, hogy valóban így nem tud 
rákötni, a rendelet melléklete szerinti nyilatkozat csatolásával 
kell, minden év március 31-ig igazolnia. A 2013. évben benyúj-
tott bevallásokat az önkormányzat felülvizsgálja abban az eset-
ben, ha kibocsátó 2013. szeptember 30-ig benyújtja a rendelet 
mellékletében szereplő nyilatkozatot. Ez a rendelet 2013. július 
1-jén lép hatályba.

- megbízta a pályázatának elfogadása után, a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló törvény alapján a Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetői álláshely betöltésére 2013. augusz-
tus 01. napjától 2018. július 31. napjáig 5 év időtartamra Szántó 
Andreát.

A testület következő rendes ülése augusztus 29-én, csütör-
tökön lesz a városháza nagytermében. A testületi ülés anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu weboldalon.
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Közélet

2012.január 1-jétől változott 
az idegenforgalmi adó mértéke, 
ettől az időponttól vendégéjsza-
kánként 360,- Ft idegenforgalmi 
adót kell fi zetnie az önkormány-
zati adóhatóság felé annak a ma-
gánszemélynek, aki nem állandó 

lakosként Fonyód Város Önkormányzat illetékességi terüle-
tén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Változatlan azon sze-
mélyek köre, akik mentesek az idegenforgalmi adó alól. 

Mentességet élveznek továbbra is pl. a 18 éven aluli ma-
gánszemélyek (2010.január 1-jétől a mentességi körből ki-
kerültek a 70 év feletti magánszemélyek!), üdülő ingatlan 
tulajdonosai, valamint azok hozzátartozói. Az előbbi men-
tességi körök alapján, ha az ingatlanban olyan személy tölt 
el akár egy vendégéjszakát is, aki nem tulajdonosa az üdülő 
ingatlannak, vagy ezen személynek nem hozzátartozója, va-
lamint elmúlt 18 éves és egyéb okból nem mentes az adó alól, 
akkor neki idegenforgalmi adót kell fi zetnie.

Az adófi zetési kötelezettségen nem változtat az a tény 

sem, ha az ingatlan használatra átadása ingyenesen történik, 
tehát ha a szállásért díjfi zetés ténylegesen nem történik.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adó-
ról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie, és 
azt a beszedést követő 15. napjáig kell azt az adóhatóság felé 
befi zetnie.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bővebb tájékozta-
tást, valamint a bejelentkezési és bevallási nyomtatványok 
a város internetes honlapján (www.fonyod.hu) elérhetőek, 
illetve ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság 
személyesen is mindenkinek segítséget nyújt.

Felhívás!

Tisztelt Lakók, Ingatlantulajdonosok!
2013. június 15-től szeptember 15-ig Fonyód Város Ön-

kormányzat illetékességi területén megkezdődtek az idegen-
forgalmi-adó (kurtaxa) ellenőrzések! Az ellenőrzésre a hét 
bármely napjának bármely szakában sor kerülhet!

Köszönjük, hogy Ön is segíti munkánkat!

Az elmúlt időszakban több lakossági megkeresés ér-
kezett az önkormányzathoz, amelyekben arról tájékoztat-
tak bennünket, hogy a talajterhelési díjról szóló 27/2012. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet előírt „megfelelő igazo-
lást” nem tudják beszerezni, mivel a DRV Zrt. nem ad ilyen 
igazolást, a Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat 
pedig 2013. január 31. napjával megszűnt. 

Mindezeket mérlegelve a képviselő – testület az alábbi-
ak szerint módosította az adott rendeletét:

„A talajterhelési díjra vonatkozóan 85 %-os díjkedvez-
ményben részesül az a természetes személy, aki a műszaki-
lag rendelkezésre álló közcsatornára a lakószintről gravitá-
ciós úton közvetlenül nem tud rákötni.

A kibocsátónak arról, hogy a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára a lakószintről gravitációs úton közvet-
lenül nem tud rákötni a rendelet melléklete szerinti nyi-

Tájékoztatás az idegenforgalmi adóról

Módosult a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

latkozatot kell becsatolnia 
minden év március 31-ig.

A 2013. évben benyúj-
tott bevallásokat az ön-
kormányzat felül vizsgálja 
abban az esetben, ha ki-
bocsátó 2013. szeptember 
30-ig benyújtja a rendelet 
mellékletében szereplő 
nyilatkozatot.” 

A módosítás 2013. jú-
lius 1-jén lép hatályba. 

Részletes tájékoztatást 
nyújt: Fonyódi Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi 
osztálya.

Telefon: +36-20/521-7002
E-mail: 

hirmondo@fonyod.hu; 
media@fonyod.hu

Közlemény!
Megváltozott a Hivatal neve:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelve 
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal nevét az alábbiakra módosította:

FONYÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
8640 Fonyód, Fő u. 19.

Kérjük küldeményeiket a jövőben a fenti névvel címezve küldjék Hivatalunkba.
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Fonyódi Gyermekekért Díjat kaptak...

Fonyód Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete „A Fonyódi 
Gyermekekért Díj”-at adományo-
zott Molnár István kémia-technika 
szakos nyugdíjas pedagógusnak.

Molnár István 1954. október 16-án 
került a fonyódi általános iskolába, ahol 
közel 40 évig tanított.

Szakmai munkáját becsülettel és hoz-
záértéssel végezte. Tanítványai a verse-
nyeken jól szerepeltek, eljutva az országos 
szintre is.

Mint fi atal és rátermett pedagógus 
kifogástalan szakmai munkája mellett 
segítette a tanulók  hasznos szabadidő 
eltöltését, ráirányítva fi gyelmüket a ter-
mészet védelmére, az egymásiránti  baráti 
szeretet fontosságára, a társadalomnak is 
hasznos munkák végzésére.

Ennek érdekében iskolai, majd közsé-
gi néptánc csoportot, vándortáborokat 
szervezett. Az ő nevéhez fűződik a Balaton 
első Vízi úttörő csapata, az Ifjúsági tűzoltó 
gárda. Az iskola tánciskoláit is maga szer-
vezte. Elismerésül számos kitüntetésben 
részesült. 

Személyében egy sokoldalú, lelkes pe-
dagógus vonult nyugdíjba 1992. augusz-
tus 31-én, aki saját szabadidejét, szabad 

Cserbenhagy minden észérv.
Üresen, idegenül konganak a kimondott szavak.
Mélyen hívőknek, sorsszerűségben látóknak, nem hívőknek Maradt: az értelmetlen veszteség, 
váratlan, felkészületlen, sokk – őrület.
Maradt: a miért, a volna, a ha ... 
Maradt: a döbbenet, üresség, a hiány, a már örökké visszatérő miértek ...
Maradt: a szokványos vigasztaló mondatok százai, majd az idő múlása elmélyíti a hiány erejét. 
Akik temettünk már, tudjuk, hogy ez nem így igaz.

 Fájó, talán mégis könnyebb a gyógyíthatatlan beteg elvesztése.
A fentiek kapcsán búcsúzunk attól, az élete teljében lévő, őserőt sugárzó, kicsattanó egészségben levő embertől, aki aggódó, 
családszerető apaként, társként, gyermekként nem lép be többé az édes otthon kapuján szerettei közé. 
Munkahelyein agilitásáról, hitelességéről, alázatosságáról, szorgalmáról mesélnek munkatársai. 
Egy-egy kedves szava mindenkihez volt. 
Vidámnak, kitartónak, segítőkésznek ismertük, mindig tettre készen állt.
Szomorú, hogy tartalmas földi léte rövid volt. Muskó Zsuzsa - Láng Edit

nyarait, hétvégéit feláldozva szer-
zett örömteli kikapcsolódást, felejt-
hetetlen élményt nem csak a város, 
hanem a térség sok-sok diákjának.

Fonyód Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete „A 
Fonyódi Gyermekekért Díj”-at 
adományozott Molnár István-
né tanító- történelem szakos 
nyugdíjas pedagógusnak.

Molnár Istvánné, született Bazsay Ro-
zália 1959-től 1995-ig a fonyódi iskola ta-
nítója, majd történelem tanára.

Munkáját a pontosság és következe-
tesség jellemezte. Sokat tett a történelem 
szaktanterem létrehozásáért. Mint nem 
szakos tanította a lány technikát. Szakmai 
felkészültsége vetekedett a szakos nevelő-
kével. 

Oktatómunkája példamutató nevelői 
tevékenységgel párosult. Ennek eredmé-
nyeként kiváló osztályközösségeket épí-
tett. Ügyes irányító és szervező a tanulók 
szabadidős tevékenységében is.

Honismereti szakkört vezetett, amely-
ben diákjaival kutatták a község történe-
tét is. Szép eredményeket ért el termé-
szetkutató csapatával is a Zánkai táborral 
együttműködve. Munkája elismeréseként 
megyei dicséretben részesült. 

Molnár Istvánné pedagógusként eltöl-
tött négy évtizede folyamatos önképzésről, 
a tanítás mellet a gyermekek harmonikus, 
sokoldalú neveléséről szólt. Ezt ismerték 
el az 1986-ban átadott „Kiváló munkáért” 
kitüntetéssel és ezt szeretnénk most mi 
is értékelni és megköszönni a „Fonyódi 
Gyermekekért Díj” átadásával is.

Fonyód Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete „A Fo-
nyódi Gyermekekért Díj”-at ado-
mányozott Zsiga Lászlónénak a 
fonyódi bölcsőde nyugdíjas gon-
dozónőjének.

Zsiga Lászlóné, mindenki Panni néni-
je 1952. május 30-án született Pécsett. 

A gyermekápoló végzettség megszer-
zése után Fonyódra költözött és azóta is 
városunk lakója. 1973. augusztus 22 -től a 
Fonyódi Bölcsőde dolgozója lett. 

1983. június 14-én sikeresen elvégezte 
a Kaposvári Egészségügyi Szakiskola cse-
csemő és gyermekgondozói szakosítóját. 
Majd az évek folyamán a szakmai tovább-
képzéseket is nagy lelkesedéssel vállalta. 

Az eltelt csaknem 40 év alatt meg-
számlálhatatlan gyermek nőtt óvodássá 
nevelésének-gondozásának eredménye-
képp. Mindig nagy szeretettel fordult a 
rá bízott apróságok felé. Kezei közül elé-
gedett gyermekek kerültek ki, folytatva 
útjukat az óvoda később az iskola  vigyázó 
falai közé. 

Hivatásához egy életen át hű, aktív, 
értékes nevelő munkát végző ember  élet-
műve előtt tisztelgünk a díj átadásával. 

Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép ...
Gyurina Robi emlékére
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 TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:

Polgármesteri és jegyzői titkárság: 
Hidvégi József polgármester: polgarmester@fonyod.hu
Dr. Mátyás István jegyző: jegyzo@fonyod.hu
Titkársági osztályvezető: hivatal@fonyod.hu
85/562-980 (120-as mellék), 85/562-990, 
e-mail: titkarno@fonyod.hu

Vagyongazdálkodás
Önkormányzati vagyonnal-, ingatlanokkal-, szemétszállí-
tással-, lakás- és egyéb bérleményekkel kapcsolatos ügyek.
Elérhetőségek: 22. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (123-as 
mellék) v. 85/562-983, e-mail: vagyongazda@fonyod.hu

Pályázatok, beruházások
Önkormányzati beruházásokkal-, pályázatokkal kapcsola-
tos ügyek, stb.
Elérhetőségek: 23. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (124-es 
mellék), e-mail: project@fonyod.hu, palyazat@fonyod.hu

Társulási ügyek
Fonyód Kistérség Többcélú Társulása, Dél-Balatoni Szenny-
vízelvezetés- és Tisztítás megvalósítását Célzó Önkormány-
zati Társulás, PANNON ETT társulásokkal kapcsolatos 
ügyek
Elérhetőségek: 13. sz. iroda, telefon: 85/562-989, e-mail: 
referens@fonyodterseg.hu

HATÓSÁGI OSZTÁLY:

Szociális ügyek
Aktív korúak ellátásával, lakásfenntartási támogatással, 
méltányos közgyógyellátással, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezménnyel, óvodáztatási támogatással, átmeneti-, te-
metési-, születési segéllyel, közlekedési támogatással, rend-
kívüli gyermekvédelmi kedvezménnyel és köztemetéssel 
kapcsolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: 14. sz. iroda, telefon: 85/562-995, e-mail: 
szocpol@fonyod.hu

Hatósági ügyek:
Működési és szálláshelyengedéllyel, kereskedelmi tevé-
kenység folytatásával kapcsolatos bejelentéssel, kereskedel-
mi igazgatással (működési engedélyek kiadása), telephely-
engedélyek kiadásával, szálláshelyengedélyek kiadásával, 
állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos ügyekkel, vad-
kárral kapcsolatos ügyekkel, zaj- és környezetvédelemmel, 
veszélyes fák kivágásával, közúthasználattal, közterület-fel-
ügyelettel (égetés, parlagfű, hulladék elhelyezés) kapcsola-
tos ügyintézés.

Elérhetőségek: 21. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (145-ös 
mellék), e-mail: hatosagiellenor@fonyod.hu

Anyakönyvi ügyek
Névviseléssel-, házasságkötéssel-, halálesettel-, hagyaték-
kal összefüggően, helyi népesség- és címnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek.
Elérhetőségek: 15. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (145-ös 
mellék), e-mail: anyakonyvvezeto@fonyod.hu

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÉS MŰSZAKI OSZTÁLY:

Építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmara-
dási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bon-
tási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása 
iránti engedélyezési, jogutódlás tudomásulvételi, az orszá-
gos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, ha-
tósági bizonyítvány kiállítása, kötelezési, végrehajtási, szak-
hatósági eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: osztályvezető: 5. sz. iroda, telefon: 85/562-
980 (113-as mellék) v. 85/562-984, e-mail: epitesugy@fo-
nyod.hu
Ügyintézők: 3-4 sz. irodák, telefon: 85/562-980 (114-es és 
115-ös mellékek), e-mailek: epiteshatosag.fk@fonyod.hu, 
epiteshatosag.fkd@fonyod.hu, epiteshatosag.fi @fonyod.hu

PÉNZÜGYI OSZTÁLY: 

Osztályvezető: penzugy@fonyod.hu
Helyi építmény- és telekadóval, helyi iparűzési adóval kap-
csolatos ügyek.
Elérhetőségek: 2. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (129-es 
mellék) v. 85/562-997, e-mail: adocsoport@fonyod.hu, 
adohatosag@fonyod.hu

Gépjárműadóval, idegenforgalmi adóval (kurtaxa), költség-
mentességi igazolással (adóigazolás), építményadóval és 
hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: 3. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (102-es 
mellék), e-mail: adougy@fonyod.hu

Végrehajtással-, behajtási ügyekkel, talajterheléssel, adó-
értékbizonyítvány- és vagyoni bizonyítvány kiállítással kap-
csolatos ügyintézés.
Elérhetőségek: 4. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (132-es 
mellék)

Pénztár, segély kifi zetési órák: szerda, péntek 09.00-11.00
Elérhetőségek: 7. sz. iroda, telefon: 85/562-980 (105-ös 
mellék), e-mail: penztar@fonyod.hu

Fonyódi Polgármesteri Hivatal – feladatok és elérhetőségek
Cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19.

E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: 85/562-980; Fax: 85/562-999

Általános ügyfélfogadási időpontok: szerdán 8.00-12.00, 13.00-16.00; pénteken 8.00-12.00
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A nyár, a vakáció ideje a közlekedés szempontjából is veszélyes 
lehet. A gyermekek életkoruknál fogva meggondolatlanabbak, olykor 
kiszámíthatatlan a viselkedésük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
túlságosan bíznak a közlekedés felnőtt résztvevőiben, a járművezetők 
tapasztalataiban. Fontos, hogy a gyermek ismerje, és tartsa be az alap-
vető közlekedési szabályokat, valamint mi felnőttek is legyünk óvato-
sabbak. 

Ajánljuk, hogy a megfelelő biztonsági feltételekkel ellátott kijelölt 
fürdőhelyeket, ismert szabad strandokat vegyék igénybe, még akkor 
is, ha ez esetleg több utazást igényel majd. A szabadvizek hőfoka álta-
lában elmarad a strandfürdők – megszokott – vízhőmérsékletétől, a 
hőségtől felhevült testtel történő vízbe ugrás különösen veszélyes mert 
megterheli a szervezetet, izomgörcsöt okozhat, sőt akár vízbe fulladás-
hoz is vezethet.

A vízi járművek, eszközök bérbevétele előtt a bérlőnek nyilatkoznia 
kell arról, hogy tud-e úszni. Azok, akik nem tudnak, mindig vegyenek 
fel mentőmellényt. A vízi járműről vízbe ugrani tilos!

 Kötelező a fürdőzőknek, a vízi eszközöket használóknak és a csó-
nakban horgászóknak a viharjelzés folyamatos fi gyelemmel kísérése.

Az I. fokú viharjelzés (fi gyelmeztetés az elővigyázatosság betartá-
sára) – percenként 45-ször felvillanó sárga fényjelzés – esetén a parttól 
500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni! A II. fokú viharjelzés 

(figyelmeztetés 
a fenyegető ve-
szélyre) – per-
cenként 90-
szer felvillanó 
sárga fényjelzés 
– esetén füröd-
ni tilos!

Ha lehető-

A NYÁR VESZÉLYEI – a szünidő alatt is biztonságban

LIONS-hírek
Jelen írásommal két hó-

nap történéseit szeretném 
közre adni dióhéjban. Még-
pedig a május, és június hó-
nap eseményeit. Áprilisban 
tartotta éves Konvencióját 
(közgyűlését) LC Magyar-
országi Szövetsége, melyen 
Dr. Molnár-Tarcsay házas-
pár képviselte a klubunkat. 

Itt választjuk meg a következő lions évi országos vezetőséget. Mi is 
megválasztottuk a következő évi vezetőséget. Elnök: Bálint Lehel-
né, alelnök Kovács Tiborné, titkár: Fábián Lászlóné, kincstárnok: 
Buni Attila; elnökségi tag: Veégh Józsefné. Egy helyen történt 
változás – Kanizsayné T. Klára szeretné az alelnöki tisztet átadni. 
Kovács Tibornét választottuk helyette. 

Megtárgyaltuk, és elfogadtuk a 2012. évi Számviteli éves be-
számolót, és a Közhasznúsági jelentést. A FOKI kérte, hogy a gyer-
meknapi rendezvényt anyagilag támogassa a klub. 10.000.-Ft-ot 
szavaztunk meg. Részt vettünk a rendezvényen egy kis standdal. A 
wolfhageni klub adományából származó játékokat, baseball sap-
kákat, és a budapesti Klauzál clubtól kapott színes ceruza csoma-
gokat osztottunk a gyerekeknek. Nagyon szép délutánt töltöttünk 
a gyerekekkel. 

Az LC Szövetség ismét kiírta a 2013. évi „Béke poszter” rajz-
pályázatot az általános iskolák részére, melyen a fonyódi gyerekek 
rendszeresen részt vesznek. A 2012.évi rajzokért oklevelet kapott 
két tanuló, melyet a Konvención Dr. Molnár Beáta vett át, és ho-
zott el. Május 24-én a Feng Shui Galériában a klubunk szerve-
zésében nyílott Szász Endre-Szász Katalin kiállítása. Rengetegen 
voltunk. A kiállítást Bálint Lehelné nyitotta meg.

Június 8-9-én volt a 2013. évi LIONS Regatta és teniszbajnok-
ság Balatonföldváron immár második alkalommal. Sajnos az idő-
járás meghiúsította a vitorlások versenyét. Ennek ellenére azért a 
szárazföldi programok jól sikerültek. A fehérvári klub által támo-
gatott fogyatékos gyereke-
ket vendégeltünk meg. Ezen 
a találkozón heten voltunk 
a klubból. Bálint Lehelné, 
Buni házaspár, Dr. Molnár-
Tarcsay házaspár, Fábián 
Lászlóné, és Pap Ferenc aki 
hajójával vett részt. Szép na-
punk volt. 

Július-augusztus hónap-
ra elköszönünk. Nyári szü-
netet tartunk. 

Fábián Lászlóné titkár

ség van rá, akkor használjanak csomag-, illetve értékmegőrzőt és an-
nak kulcsát lehetőleg mindig tartsák magunknál! Az autóval érkezők 
mindig ellenőrizzék, hogy az autót bezárták és semmilyen nagyobb 
értéket nem hagytak látható helyen. 

Szórakozóhelyeken, discóban, fesztiválokon lehetőleg palackozott, 
előttünk felbontott italokat fogyasszanak! Ne tegyék le poharukat, ne 
hagyják őrizetlenül, amíg meg nem itták annak tartalmát.

Legyenek óvatosak az idegen „segítségkérőkkel”. Ismeretlen autó-
jába soha ne szálljanak be, ne kísérjék el idegen helyekre!

Amennyiben egyedül kell otthon hagyniuk gyermeküket, nagyon 
fontos, hogy tisztázzák vele a  biztonságát érintő alapvető szabályokat:

- Idegeneket ne engedjen be a lakásba!
- A véletlenül elölhagyott gyógyszerek, alkoholos italok veszélyesek 

lehetnek, még kíváncsiságból se próbálja ki azokat!
- Ha egy elektromos készülék elromlott, ne nyúljon hozzá, várja 

meg a szülőket amíg hazaérnek!
- Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy ismerje a tűzoltók számát 

(105), amit azonnal hívni kell és hagyja el a lakást! 
- Az interneten való szörfölés jó kikapcsolódásnak tűnhet, de itt is 

fontos az óvatosság:
• Idegeneknek soha ne árulja el, hogy egyedül van otthon!
• Senkinek ne adja meg a lakcímét, személyes adatait!
• Ha nyaralni megy a család, az időpontot a közösségi oldalakon 

soha ne írja ki, mert ez nyílt meghívó a betörők számára!
• Ha chat-en idegenek hívják el találkozóra, mondjon minden eset-

ben NEM-et!
- Ha a szülők távollétében házibulit tart, kerülje az alkoholt és a 

kábítószereket!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal 

értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107, illetve 112 telefon-
számon! www.police.hu

 

Fotó: www.facebook.com/fonyod01



Nyitva tartás: 

Június, július és augusztus hónapokban: minden nap 10:00 és 21:00 óra között.
Belépődíjak: felnőtteknek 150 Ft, iskolás korú gyerekeknek 100 Ft, nem iskolás korú gyermekeknek, 

valamint látásban, hallásban, mozgásban korlátozottaknak – igazolvány birtokában – ingyenes.

tal kiegészített InfoPontot is üzemeltet, 
amely a Dísz téri aluljáró felépítmény-
ben található. Itt színvonalas fonyódi 
ajándéktárgyak, hasznos útikönyvek, 
térképek és egyedi képeslapok között is 
válogathatnak a turisták; helyi termelők 
és kézművesek portékáit vásárolhatják 
meg emlékbe vagy egyedi fonyódi emlék-
tárgyakra tehetnek szert. Az üzlet forga-
lomtól függően, a hét minden napján a 
reggeli óráktól kora estig nyitva tart.

Keressenek minket, térjenek be hoz-
zánk 2013. nyarán is!

Soltész Berta irodavezető

Tourinform Fonyód
8640 Fonyód, Vigadó tér 1.

tel: 85/560-313
e-mail: fonyod@tourinform.hu

FTE InfoPont és AjándékPont
8640 Fonyód, Dísz tér
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Június 15-étől augusztus 31-éig ismé-
telten működteti a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület a Vigadó téren található Tour-
inform irodát. 

A Tourinformban megtalálhatóak a 
Fonyódi Turisztikai Egyesület által ki-
adott fonyódi településismertető kiadvá-
nyok magyar, német és angol nyelven; 
helyi és környékbeli programfüzetek; te-
matikus térképek, valamint ingyenes in-

Idén Fonyódon a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület látja el a jú-
nius 15. és augusztus 31. közötti – strandszezoni – időszakban, naponta  09.00 és 19.00 
óra között a Sándortelepi, a Városi, és a Bélatelepi strandokon a mentéssel, a baleset-
megelőzéssel és az elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatokat.

Az ehhez szükséges technikai feltételek egy részét cégünk biztosítja strandjainkon, 
melyek beszerzéséből a hétre már csak a mentőládák beszerzése maradt. Mindhárom 
strandra a Wero Medical professzionális mentőládáiból vásároltunk.

Legnagyobb forgalmú strandunkra, a Sándortelepi strandra egy félautomata defi b-
rillátort (AED) is telepítettünk. Reméljük, keveset kell majd használni őket.

fonyodert.hu

formációs anyagok a Balaton 
körüli és a fontosabb magyar-
országi településekről, ne-
vezetességekről, kirándulási 
lehetőségekről. Fiatal koruk 
ellenére felkészült, tapasztalt 
munkatársaink készséggel se-
gítenek mindennemű egyéb 
információval (menetrendek, 
orvosi ellátás, szolgáltatók el-
érhetősége, kirándulási lehe-
tőségek, …). 

Az iroda a korábbi években megszo-
kott nyitva tartással, minden nap 9-19 
óráig várja az érdeklődőket. Az idén is 
nyújtott nyitva tartással, este 9 óráig szol-
gáljuk ki a hozzánk betérőket azokon a 
napokon, amikor a Szabadtéri Színpadon 
rendezvény van.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület – egy 
pályázati támogatásnak köszönhetően 
– az idei évtől egy másik, ajándékbolt-

Turisztikai információk 

A VÁRHEGYI 
SZÉPLÁTÓ

A kilátó a Várhegy 231 m 
magas csúcsán egy Árpád kori 
földvár – viszonylag ép – ma-
radványaira épült. A kilátóból a 
Balaton teljes nyugati és középső 
medencéje látható, jó időben a 
Tihanyi félszigeten túl is ellátni. 
Déli és keleti irányban a Nagy-
berek és a Külső-Somogy teljes 
területe jól belátható. A kilátót 
körülölelő erdőben kellemes túra 
utak vannak, ahol tanösvény mu-
tatja be a térség múltját valamint 
növény- és állatvilágát.

Profi mentőládák a strandokra

A SÍPOS-HEGYI 
KILÁTÓ

A város másik „hegye” a 
Sipos-hegy. A Sipos-hegyen 
kellemes erdei utakon egy er-
dei tornapálya található. Leg-
magasabb pontján lévő másik 
kilátóból hasonlóan gyönyörű 
panoráma tárul elénk. Javasol-
juk, hogy egy fél órás könnyű 
sétával a Balaton felőli hegyfa-
lon végig vezető sétányon kö-
zelítsék meg, és felejthetetlen 
látványban lesz részük.
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Helyi autóbusz-menetrend változásai:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. július 1. napjától a helyi tömegközlekedés menetrendje a következők sze-
rint változik: a munkanapokon 10:00 órakor a Vasútállomásról induló autóbusz 10:15 órakor, illetve visszafelé – Bélate-
lepről – 10:30 órakor közlekedik. 
A szabadnapon 9:25 órakor a Vasútállomásról induló autóbusz 10:15 órakor, illetve visszafelé – Bélatelepről – 10:30 óra-
kor közlekedik. 

A 2013. július 1. napjától hatályos helyi menetrend:
9617  FONYÓD 

               

1  Vasútállomás - Turul u. - Bélatelep, forduló 

               

M. id  Megállóhelyek M. id Vasútállomásról indul:

       Munkanapokon: Szabadnapokon: 
Munkaszüneti 

napokon:

0 VASÚTÁLLOMÁS 14  7:00 9:25 10:15  7:00 10:15  11:50  

3 Sportcsarnok 11  K 11:50 T 13:25 16:15       

5 Badacsony u. 9       

6 Óvoda 8         

8 Háziipar 6            

10 Turul u. 4             

12 Háromszög 2  Bélatelep, fordulótól indul:

14 BÉLATELEP, forduló 0 Munkanapokon: Szabadnapokon: 
Munkaszüneti 

napokon:

  7:15  9:40 10:30  7:15 10:30 12:10  

  K 12:10 T 13:40 16:30       

9617  FONYÓD 
             

2  Vasútállomás - Szent István u. - F  u. - Vasútállomás 

             

M. id  Megállóhelyek  Vasútállomásról indul:

     
Iskolai el adási

napokon:        

0 VASÚTÁLLOMÁS 7:35         

2 Egészségház            

3 DÉDÁSZ            

5 Fácános            

7 Kenyérgyár            

9 Háziipar            

11 Óvoda            

12 Badacsony u.            

14 Sportcsarnok            

17 VASÚTÁLLOMÁS            

  

Jelmagyarázat: 

K = nyári tanszünetben 

T = tanév tartama alatt 
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július 2013

 H  K
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 1  7 6 2  3  4  5
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augusztus 2013

 H  K
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SZ  V

 1  2  3  4
 5  8 7 6  11 10 9
 12  15 14 13  16 17 18
 19  22 21 20  25 24 23
 26  29 28 27  30 31

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1. napjától a hulladékszállítás díját nem az önkormányzat 
állapítja meg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírása szerint.

Szemétszállítás rendje

Közélet
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Programok július 13-tól...

15.  hétfő

Helyszínek:
Alapszolgáltatási Központ (Fő u. 43.); 

Általános Iskola (Fő u. 8.); 
Balaton Kollégium (Ady Endre u. 1.); 

Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); 
Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); Gimnázium (Hunyadi János u. 3.); 

Könyvtár (Szent István u. 29.) Művészeti Iskola (Bartók Béla u. 22.)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

13.  szombat

9:00-18:00
Sándortelepi Strand

Somogy Megyei 
Röplabda Szövetség 
által szervezett 
strandröplabda 
bajnokság

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”
R. Kárpáti Péter be-
szélget Hajdú Péter
televíziós műsorve-
zető, médiaszemélyi-
séggel

18.  csütörtök

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 
8 hetes kortól
700 Ft/alkalom

19.  péntek

17:00
Fonyódi Múzeum 

Gyémánt László 
festőművész 
kiállítása
kiállítást megnyitja: 
Bereczky Lóránd

10:00-től
Bélatelepi Strand

Bélatelepi Nap
részletes program: 
20. oldal

16.  kedd

10:00-12:00
Fonyódi Könyvtár

Fonott nyaklánc 
készítése megunt 
pólóból

10:00
Fonyódi Könyvtár

Csiga-Biga Palota
játékos, dalos, 
mondókás fejlesztő 
foglalkozás

19-20-21.  
19:00-től
Vigadó tér

VII. FONYÓDI 
SÖRNAPOK
részletes program:
20. oldal

20.  szombat

21:00
Bélatelepi Strand

(Sellő Büfé)

Retro diszkó 
Dj Ringó-val

9:00-18:00
Sándortelepi Strand

Országos 
strandröplabda 
bajnokság

22-25

10:00-12:00
Fonyódi Könyvtár

Kézműves 
foglalkozás: 
Papírhajtogatás - Em-
pen Etelka Katalinnal

26.  péntek

18:00
Feng Shui Galéria

Láng-Miticzki Kata-
lin, Harsányi Zsu-
zsanna, Mészáros 
Nelly képzőművészek 
kiállításának megnyitója

26-aug. 04.
 

10:00-12:00
Vigadó tér

XX. NYÁRI 
FESZTIVÁL
részletes program:
20. oldal

27.  szombat

Strandfoci 
bajnokság

21:00
Bélatelepi Strand

(Sellő Büfé)

Retro diszkó 
Dj Chiák-kal

9:00-18:00

Sándortelepi Strand

28.  vasárnap

18:00
Feng Shui Galéria-

Dr. Lévay Péter
zongorakoncertje

Múzeumi felhívás!
Július 15-től  csütörtökönként igény esetén a múzeumban 

„NYITOTT ALKOTÓMŰHELY” keretében kerámiafoglalkozást tartunk 
gyermekeknek, felnőtteknek. Időpont: 10.00 -12.00-ig. Jelentkezéseket várjuk az 

85/560-392 számon, a foglalkozás személyenként 700 Ft.

Fotó: Szuszán Hajnalka

Fotó: Schidru Péter Fotó: Sólymos Ildikó

A képek színesben a www.facebook.com/napibadacsony oldalon találhatók meg.
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...augusztus 30-ig Programok
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szeptemberi 
előzetes:

Szeptember 4. 16.00 óra 

LEIPHEIM-I TESTVÉRVÁROS 

KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYI-

TÓJA a Fonyódi Múzeumban

Szeptember 6. HARCSA-

FESZTIVÁL a Fonyódi Turisz-

tikai Egyesület szervezésében  

több helyszínen. Bővebb 

információk (később): a www.

balatonfonyod.hu honlapon, 

vagy a Tourinform Fonyód 

irodájában.

Szeptember 7-8. fonyódi lako-

soknak INGYENES FENG SHUI 

TANFOLYAMOK indulnak. 

Jelentkezni lehet a 0630/9571-

526-os telefonszámon.

•

•

•

3.  szombat

9:00-18:00
Sándortelepi Strand

Strandkézilabda 
bajnokság

4.  vasárnap

18:00
Palánkvár

XIX. Fonyódi 
Hadijátékok

9.  péntek

17:00
Fonyódi Múzeum 

Gyémánt László 
festőművész 
kiállítása
kiállítást megnyitja: 
Bereczky Lóránd

18:00
Feng Shui Galéria

Ducza Nóra és
Geleta Viktor
operaénekesek estje

18:00
Feng Shui Galéria 

Novák Anikó
zongoraművész 
koncertje

9-10.  
Vigadó tér

VII. FONYÓDI 
NAPOK

MISS&MRS
Balcsi Szépségver-
seny, részletes prog-
ram: 20. oldal

21:00
Bélatelepi Strand

(Sellő Büfé)

Retro diszkó 
Dj Ringó-val

 
21:00

Vigadó tér

Rómeó és Júlia 
musical
(esőnap: 
augusztus 15.)

17.  szombat

21:00
Bélatelepi Strand

(Sellő Büfé)

Retro diszkó 
Dj Chiák-kal

17:00

Fonyódi Múzeum

Pannonhalmi 
Zsuzsanna kera-
mikus kiállításának 
megnyitója

17-20. 

18:00
Vigadó tér

Szent István 
Napok 
részletek a www.
fonyodinyar.com 
internetes oldalon

21:00
Palánkvár

KÁRPÁTIA 
Együttes koncertje

10.  szombat 11.  vasárnap 12.  hétfő

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”
R. Kárpáti Péter be-
szélget Vágó István
televíziós személyiség, 
kvíz-műsorvezetővel

                    Meghívó 
Zenés est a fonyódi

templomban
2013. augusztus 11-én , 
vasárnap 19 órakor 

       A barokktól napjainkig 
     Zene két énekhangra, heged re és orgonára

Közrem ködik a MMusica Sancta együttes:

    Keszthelyi Koschler Mária ének

     Edelényi Szabó Zsuzsa ének

     Faragó Ákos orgona

     Jakabné Kovács Márta heged

 
20:00

Vigadó tér

Huszka Jenő 
emlékest
Operett előadás 
részletes program: 
20. oldal

16.  péntek

21:00
Bélatelepi Strand

(Sellő Büfé)

Retro diszkó 
Dj Ringó-val

23.  péntek

10:00
Fonyódi Könyvtár

Csiga-Biga Palota
játékos, dalos, 
mondókás fejlesztő 
foglalkozás

30.  péntek

10:00
Fonyódi Könyvtár

Csiga-Biga Palota
játékos, dalos, 
mondókás fejlesztő 
foglalkozás

18:00
Feng Shui Galéria

Fonyódi 
Művésztelep
alkotóinak kiállítás 
megnyitója

10-11.  
9:00-18:00

Sándortelepi Strand

Nemzetközi 
Strandfrizbi 
Bajnokság

Nagyboldogasszony Templom, Fonyód , Templom u. 2.
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„Határok nélkül”
Egyházi hírek

Református 
Istentiszteletek 
rendje:

Evangélikus 
Istentiszteletek 
rendje:

Katolikus 
miserend:

kedd 18:30 Plébániatemplom

péntek 18:30 Plébániatemplom

szombat 18:30 Plébániatemplom

vasárnap
 8:00 Szent István Kápolna

 9:15 Ligeti Kápolna
 11:00 Plébániatemplom 
 18:30 Plébániatemplom

Gyerekmise: szombaton az esti 
szentmisék, a következő napon: 
szeptember 14. Szeretettel várjuk a 
kisgyermekes családokat!

•

•

•

•

július 14.én, 14:00-kor.

július 21-én, 11:00-kor.

július 28-án, 14:00-kor.

augusztustól, minden vasárnap 
11 órakor lesz református isten-
tisztelet.

Minden számontartott, és 
leendő testvérünket is szeretet-
tel hívjuk a fenti alkalmakra!

•

•

•

•

Ha a kedves Olvasó most képzeletében maga elé idé-
zi a történelmi Magyarország térképét s miután egy rövid 
pillantás után a délkeleti csücskétől a legnyugatibb részére 
irányozza fi gyelmét, akkor rögzítheti annak a két földrajzi 
pontnak a helyét, ami e sorok írója életének fontos koordi-
nátái. Sepsiszentgyörgy és Szombathely. A határtól hatá-
rig, határon átvezető úton huszonöt évvel ezelőtt indultunk 
el szüleimmel és akkor még szív alatt örömmel hordozott 

testvéremmel. Közel huszonkilenc éve teszem próbára ön-
magam határait és eközben ismerhettem meg azt a Valakit, 
aki határtalan szeretetével lép határaimon belülre.

S mindezt nem a szavak játékának szánom. Életem 
legnagyobb örömüzenete, hogy Isten egy személy, akinek 
nincsen határ, hogy szeretetét közölje. Mivel Ő a Terem-
tőm, ezért határok fölött áll; mivel Ő a Gondviselőm ezért 
nem ismeri azokat a határokat, amik nekem az elakadást 
jelentik, mivel Ő a Megváltóm, ezért lebontja azokat a ha-
tárokat, amiket önmagam és Közé, önmagam és a másik 
ember közé emelek, amiből annyi nyomorúságom szárma-
zik. Hogy ennek bizonyosságát adja az Ő határtalan létéből 
(Örökkévaló), a mi határolt életünkbe (halál) lépett, hogy 
annak határait lerombolja, és ezáltal a maga határtalan-
ságába (örök élet) helyezze az embert. És ennek konkrét, 
megnyilvánuló jeleit ajándékozza már ebben az életben az 
Őt követőknek. 

Ezt az örömhírt szeretné hirdetni és az életével megmu-
tatni a Fonyód-Balatonfenyvesi Missziói Református Egy-
házközség. Ezt szeretném szolgálni én is, mint a közösség 
lelkipásztora. A vasárnapi istentiszteletek, a hétközi alkal-
mak és az egyéb programok mellett személyesen is szeret-
nék találkozni a határaik között lelkivezetést, felfrissülést, 
bátorítást, vigasztalást, reménységet és örömet keresőkkel. 
Határok nélkül!

Miklósi H. Koppány református lelkész

július 7. vasárnap 9:30 
istentisztelet

július 21. vasárnap 9:30 
úrvacsorás istentisztelet

augusztus 4. vasárnap 9:30 
istentisztelet

A protestáns templomban 
(József u. 2.)

augusztus 18. vasárnap 9:30 
úrvacsorás istentisztelet

szeptember 1. vasárnap 9:30 
tanévnyitó istentisztelet

Nyáron a házi bibliaórák 
szünetelnek.

•

•

•

•

•

BÉLATELEPI KÁPOLNA:
vasárnap 17:00 egész nyáron, 
Mindenszentekig 

•
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Kultúra

A Múzeumok Éjszakájának nyitóprogramjaként kiállítás 
nyílt a Múzeumban Találkozások címmel Szotyori László Mun-
kácsy-díjas festőművész és Gáspár Géza szobrász alkotásaiból. 
Olajképek, szitanyomatok, szobrok álltak a kiállító teremben 
szépen elrendezve.

A köszöntő szavakat Bántó Zsuzsan-
na és Jesch Aladár mondták el, közösen 
méltatták az alkotókat, munkáikat. Ezt 
egy igazán kellemes jazz felvezetés előz-
te meg: Csizmás András és Tóth István 
szerzett szép perceket a közönségnek. 

Az egyik megnyitó beszédben el-
hangzott egy mondat, miszerint az em-
ber élete találkozásokon módosul. Iga-
zán találó, oda illő megjegyzés volt. 

A képeken mindennapi jelenetek, 
képzeletbeli táj, emberalakok válnak 
témává, kevés színnel. A szobrok szinte 
mindegyike a szélhez vagy Egry József 
festőművészhez kapcsolódik. 

A megnyitó után meglepetésként 
szolgált a „Balaton, ahogy még nem 
láttad” című fi lm bemutatása, amely a 
Múzeum és Tóth Zsolt Marcell termé-
szetfi lm-készítő közös munkája. A fi lm 
elkészítéséhez szükséges összeget a Zöld 
Forrás nevű pályázaton sikerült elnyer-
nie a Múzeumnak.  A tizenöt perces fi lm 
a Balaton keletkezésétől vezeti a nézőt 

A somogyi dombok között megbú-
vik egy békés kis falu, Várda. Ottani 
kastélyában töltötte életének jelentős 
korszakát a világhíres festőművész, 
Szász Endre. 

Szász Endre sajátos, csak rá jellem-
ző festészeti technikát dolgozott ki. 
Életművének különlegessége, hogy az 
alkotó nemcsak rajzolt, festett, hanem 
bútort és ékszert tervezett, valamint 
látvány- és díszlettervező is volt. Mű-
vészi egyedisége okán még életében 
legendává vált.  

Múzeumok Éjszakája: „Kortárs művészet ünnepe”
napjainkig. Rendkívül sok információt közöl, gyönyörű képek-
kel. Az állandó kiállítással, az Ezerarcú Balatonnal egymást erő-
sítik. A fi lm megtekinthető a Múzeumban.

Ezután került sor immár sokadik alkalommal Lévay Péter fi -
zikus zongorakoncertjére. Péter család-
jával tölti nálunk a nyarakat, az egyko-
ri, most is rendkívül szerény tanítvány 
mindig szeretettel játszik a fonyódi 
közönségnek. Bartók mű, három saját 
szerzemény és ezúttal kislánya, Lévay 
Katinka csodálatos éneke is színesítette 
a repertoárt. 

Péter a Múzeumok Őszi Fesztivál-
ján, a szeptember 29-október 30. közti 
időszakban ismét játszik majd, így, aki 
most lemaradt előadásáról, akkor fel-
tétlenül hallgassa meg.

Szotyory László és Gáspár Géza ki-
állításának zárónapján, 2013. július 
18-án 18.00 órakor a Múzeum dolgozói 
beszélgetést szerveznek a kiállító mű-
vészekkel, ahová mindenkit szeretettel 
várnak.

Jó érzés elmondani, hogy Múzeu-
munkból festői kilátás nyílik a Balaton-
ra, ugyanakkor mindig színes, gazdag 
program is várja a látogatókat.

Köszönjük mindazoknak, akik ehhez 
munkájukkal hozzájárulnak. Láng Edit

Szász Endre – Szászné Hajdú Katalin kiállítása
Alkotásai sokféle stílusjegyet 

magukon viselnek (pl. szimbo-
likus, szürrealista, absztrakt). A 
hollóházi porcelánmanufaktúrá-
ban több jelentős porcelánmo-
tívumot jegyez. Hollóházán is-
merte meg feleségét, aki először 
tehetséges tanítványa volt, majd 
hűséges társa lett. 

Szászné Hajdú Katalin Szász 
Endre motívumait felhasználva 
készít egyedi és limitált példány-
számú ruhákat. Ezek is láthatóak 

a Feng Shui Galériában 
a különböző korszakból szár-
mazó grafi kák mellett. A mű-
vésznő tervei közt szerepel, 
hogy porcelánokat, illetve ék-
szereket és kiegészítőket ké-
szít majd a ruhákhoz. 

Szászné Hajdú Katalin kö-
zös kiállításukat hozta el Fo-
nyódra.

A kiállítás nagyon színes 
volt, és ugyanez elmondható 
a közönségről is. A látogatók 
minden bizonnyal azt gondol-

ták, hogy különleges, kihagyhatatlan 
élménynek lesznek részesei. Ezt az 
érzést a közreműködők is erősítették. 
Veress Ábel, Mikós Bíborka, és Bencze  
Ágnes mellett Bornai Tibor, a KFT ze-
nekar énekese is jelen volt, és előadta 
a Balatoni nyár című slágert.

A kiállítást Bálint Lehelné Zsuzsa 
nyitotta meg. 

Ha tehetik, utazzanak el Várdára, 
ahol az életművet átfogó, válogatott 
kiállítást tekinthetik meg! 

Láng Edit

Fotó: Kajetán Jácint
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Gyönyörű mondat ugye? Pláne egy 
olyan nő szájából, aki fegyelmezetten 
bánik a szavakkal, akinek a lelke sok-
sok fi ók, benne a számtalan ember, 
érzelmek, hangulatok. Aki  huszonöt 
éve mindig megmutat valakit és a kér-
déseiben benne van Ő is. 

Szily Nóra riporter, újságíró. Je-
lenlegi műsorai az Őszintén szólva, és 
az Egy kávé Szily Nórával. Riporter-
ként az érdekli, aki kiválik a tömegből, 
pornószínésznővel épp olyan szívesen 
beszél, mint egy akadémikussal. Ri-
portalanyai szívesen ülnek le vele, 
mert kellő intimitással kezeli őket. Ha 
olyasmire tapint rá, amire nem szí-
vesen válaszol az, akit kérdez, akkor 
elegánsan hagyja, hogy kibújhasson 
belőle. 

Beszélgetései során találkozik 
olyanokkal, akik megélték azokat a  
sorsfordulatokat, amiket ő, ilyenkor 
kíváncsian hallgatja különböző vála-
szaikat, tanul belőle. Szereti amit csi-
nál, repes a szíve, ha dolgozhat, ahhoz 
hasonlítja az érzést, mint amikor sze-
relmes az ember.

Jobb a méltóságteljes csend, mint a méltatlan zajongás: 
Beszélgetés Szily Nórával

Megérteni vágyás, 
kíváncsiság munkál 
benne, a teljesítmény-
kényszert otthonról 
hozta.

Ahogy mondta nem 
vágyik nagy dolgokra, 
kicsi, jó dolgokat akar 
tenni. 

Szily Nóra sok év 
után is alaposan felké-
szül egy-egy riportra, 
igazán érdekli, akivel 
találkozik. Folyamato-
san tesz a megbecsü-
lésért, szeretetért, ami 
körülveszi és ez a mai napig 
meg is hatja.

Az újságíró óvatosságból 
nem árult el eddig magáról 
sokat ám a fonyódi galéria 
falai közt közelebb került 
hozzánk az ember, és a nő 
is…  

Nem mutatta magát több-
nek, se kevesebbnek mint 
amilyen valójában lehet...

Láng Edit

Az Alapszolgáltatási Központ hírei

Nyári programjaink sorát az intézmé-
nyünk udvarán felállított májusfa kitánco-
lása nyitotta. 

A lengyeltóti néptáncosok lelkes kis csa-
pata elevenítette fel számunkra a régi nép-
szokást. A gyerekek mindig örömmel látott 
vendégek az idős emberek körében, most is 
nagy sikert arattak. 

Köszönjük a vidám perceket és a szép 
műsort!

Rövid sétát tettünk a Sándortelepi 
strand környékén, a kikötőben és a mólón. 

Finom lángost ettünk Herman Gábor 
vállalkozó Vigadó-téri üzletében, aki jelen-
tős kedvezménnyel lepte meg az idős em-
bereket. Ezúton is nagyon köszönjük neki!

Muskó Zoltánné

Fotó: P.P.
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Hirdetések

Kertépítés, díszburkolat/viacolor, kocsibeálló,
 kerti közlekedő, támfal, terasz, padka, 
kerti grillező, szalonnasütő kivitelezése

Egyéb szolgáltatások:
Fűnyírás, sövényvágás, fakivágás, 

parkosítás, tereprendezés, eresztisztítás, 
zöld hulladék elszállítása. épületek, pincék nádazása
Magánszemélyek és közületek jelentkezését is várom!

LEBÓ ATTILA TEL: 70/7729-554
E-mail: kertepitesek@gmail.com

MEGNYITOTTUNK!
MAGYAR KÉMÉNYGYÁRTÓ KFT.

TÜZELÉSTECHNIKAI SZAKÜZLET

8638 Balatonlelle, 

Kossuth L. u. 50/a  

Tel.: 06-30/849-2544

Nyitva: H-P 8-16-ig

www.kemenygyarto.hu
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FONYÓD VETÉLKEDŐ
 
Június 12-én megrendeztük is-

kolánkban a Fonyód vetélkedőt. 
Harmadik osztálytól nyolcadik 
osztályig 3-5 fős csapatok adhattak 
számot lakóhelyünk ismeretéről. 
Jó szokás szerint egész iskolánkat 
megmozgatta a jókedvű, mégis ko-
moly felkészültséget igénylő meg-
mérettetés.

Fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk és bölcsődénk a nyári szünetben, 
2013. augusztus 21-től augusztus 31-ig zárva tart. Nyitás szeptember 2-án, hétfőn.

Az új óvodás gyermekek szülei számára szülői értekezletet tartunk, melynek időpontja 
2013.08.30. péntek délután 16 óra 30 perc, helye az óvoda aulája. Minden kedves szülőt sze-

retettel várunk! Az ünnepélyes tanévnyitó az általános iskolában 2013.09.01-jén, vasárnap 17 órakor lesz, jó idő esetén 
a szabadtéri színpadon, rossz idő esetén az iskola épületében. A leendő elsősöket várjuk az óvoda elé 16 óra 45 percre, hogy 
együtt kísérjük át őket az ünnepségre.

Kellemes, tartalmas nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek az óvoda dolgozói nevében:
Szántó Andrea Intézményvezető

A Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 2013. június 14-én tartotta tanévzáró ünnepélyét. Ün-
nepi beszédében a tankerület vezetője – Farkasné Szabó Ildikó – a művészetoktatás fontossá-
gát, szépségét, a nevelésben, személyiségfejlesztésben nélkülözhetetlen szerepét hangsúlyozta. 
Hidvégi József, Fonyód város polgármestere a művészeti együttesek külföldi vendégszereplé-
seinek sikereit méltatta. 

Kissné Poprádi Enikő, az intézmény vezetője beszámolt a tanév szakmai munkájáról, is-
mertette az iskola növendékeinek tanulmányi versenyeken elért eredményeit, majd oklevele-
ket, ajándékokat adott át. A tanévzáró végén elbúcsúztatta a zenei tanulmányaikat befejező, 
szeptembertől már a felsőoktatásban tanuló növendékeket. A beszédek között az iskola növen-
dékei által előadott szóló és kamarazene művek csendültek fel. 

NAP

FORDÍTOTT
Az utolsó tanítási nap a Pa-

lonai Magyar Bálint Általános 
Iskolában június 14-ére esett. 
Egész napos program várta a 
tanulóinkat. Reggel a nyolcadi-
kosok búcsúműsorával kezdő-
dött a nap, majd jött a kedvenc 
tanárválasztás, a bolondballa-
gás ezt követte az alsósok fu-
tóversenye, melyre az ovisokat 
is meghívtuk a hagyományok 
szerint. A nap fénypontja- és 
egyben a záró program számhá-
ború volt.  Fotók: Váradi Gyula

F e l h í v á s !
Kedves Fonyódiak!
Amennyiben szeretnének rendszeresen értesülni a városban rendezett programokról, akkor küldjenek egy levelet 
a konyvtar@fonyod.h email címre. Így minden héten elküldjük az Önök számára az aktuális programokat.

Fonyódi Kulturális Intézmények

Intézményi hírek

 Fotó: Kajetán Jácint



Kérdezz-felelek a hőszivattyúkról
A ZÖLD BALATON AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN KÉT NAGY KITELEPÜLÉST BONYOLÍTOTT LE: A KAM-

PÁNYSÁTRUNKAT A GYENESDIÁSI RÜGYFAKADÁS ÜNNEPEN ÉS A KESZTHELYI BALATONI SZEZON-
NYITÓN ÁLLÍTOTTUK FEL.  AZ ESEMÉNYEKEN JELEN VOLT AZ ALTERNATÍV ENERGIA SZAKÉRTŐNK IS, 
AKI A TÖBBEK KÖZÖTT A HŐSZIVATTYÚ ELMÉLETÉRŐL ÉS GYAKORLATI HASZNÁLATÁRÓL ADOTT 
INFORMÁCIÓKAT A SZÉPSZÁMÚ ÉRDEKLŐDŐKNEK.  

A tapasztalatunk alapján az emberek még mindig nagyon keveset tudnak erről a fűtési módszerről, így a beszélgetésekből kiin-
dulva kérdezz-felelek formába rendeztük a szerintünk legszükségesebb tudnivalókat.

Mi a hőszivattyú? Egy viszonylag új technológia, amely a környezetünk hőmérsékletét kihasználva segít felfűteni a belső tereinket.
Ugye ez az, amikor nagyon mélyre fúrunk, és a Föld belsejének a hőjét használjuk?
Nem az, annak ellenére, hogy sokan ezt hiszik. A földből valóban lehet hőt kinyerni, de nem ez a lényeg.
Akkor mi a lényeg? A hőszivattyú gyakorlatilag egy „fordított hűtőszekrény”, amely nem hideget, hanem meleget állít elő. 
Műszakilag nagyon bonyolult?
Első hallásra igen, de aki tudja, hogyan működik a hűtőszekrény, az a hőszivattyút is érti. Villamos energia segítségével össze-

préselünk folyadékot. Így hő keletkezik. Ez a hő melegíti fel az otthonunkat. Utána ez a hűtőközeget párologtatjuk el egy hőleadó 
felületen, amely során hőelvonás jön létre. Ha valaki ismeri a hűtőkör-folyamatot, tudja, miről van szó. De nem szükséges megérteni, 
hiszen igazából többségünk a televízió esetében sem tudja, hogyan keletkezik a kép. Ettől még használjuk.

 Milyen szerkezeteket építenek be?
Van egyszer egy szekrényszerű valami, amelynek nagysága és alakja különböző lehet. Ebben található a kompresszor, a vezérlés 

és hasonló szerkezetek. Ezen kívül szükséges egy hőleadó felület.  (A hűtőszekrény esetében ez az a rács, ami a gép mögött van, és 
mindig meleg. ) Erre többféle technológia létezik. Talajszonda esetén például lefúrnak a földbe, akár 50-100 méter mélyre. Ha talaj-
kollektort használnak, akkor – a padlófűtéshez hasonlóan – csöveket rejtenek a földbe.  Fel lehet használni erre a talajvizet is, ekkor 
kutakat ásnak, illetve egyre népszerűbb a levegős megoldás is. Ez utóbbi úgy néz ki, mint a légkondicionáló kültéri egysége. 

Melyik megoldás a legjobb? A végeredményt tekintve árban nincsenek rettentő nagy különbségek. Hogy adott esetben 
melyik a legjobb, azt a szakember dönti el. A levegős előnye, hogy kisebb a helyigénye, ugyanakkor limitált a belőle kinyerhető tel-
jesítmény. 

A hűtőszekrény áramot fogyaszt. A hőszivattyú is? Igen, a hőszivattyú is árammal megy, így használatával megemelkedik 
a villanyszámlánk.

Ha több lesz a villanyszámlánk, akkor mi ebben a jó? Mert még így is olcsóbb az üzemeltetése, mint a hagyományos fűtési 
technikák. A gázfűtéshez képest például 30-40 százalékos fűtési pénz megtakarítással számolhatunk.  Egy hőszivattyú üzemeltetése 
most kb. annyi, mint egy korszerű, szilárd tüzelésű kazáné. Viszont nagy előnye a kényelem.

Hogyan kalkuláljunk új építésű ház vagy fűtéskorszerűsítés esetén?
Mivel új és bonyolult technológiáról van szó, a hőszivattyú beszerelése költségesebb, mint a hagyományos rendszerek. Ugyanak-

kor 8-12 év alatt általában megtérül a befektetés.
Lehet mondani egy tájékoztató árat?
Egy 100 négyzetméteres családi ház esetén bruttó kétmillió forint körülire jön ki az átlagár.
Csak családi házban működik a hőszivattyú? Nem, elvileg lakásban is megoldható.
A hőszivattyúhoz milyen fűtőtestek tartoznak?
Gyakorlatilag bármi lehet: radiátor, falfűtés, padlófűtés, légbefúvás és sok más, ami azt is jelenti, a hőszivattyú általában kompati-

bilis a már meglevő fűtési rendszerekkel.

Fonyódi Hírmondó   17

Intézményi hírek

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi nyereményjátékok

www.zold-balaton.hu

Hirdetés

„Zöld-Balaton”- Térségi komplex kampány a Balaton- parton”

Azonosító szám:  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102
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Közélet, sport

Juniális Idén is megrendezésre került a Juniális Fonyódon. 
Az egész napos családi programon Szőcs Mihályné ön-
kormányzati képviselő, a Várhegyi Széplátónál köszön-
tötte a vendégeket. A megnyitó beszédet követően közös 
juharfaültetésre került sor a kilátó lábánál.

Az egész napos program keretében a várhegyi kilátót 
ingyenesen lehetett látogatni, így bárki megtekinthette 
a Balaton legszebb panorámáját. A kilátót körbeölelő 
tanösvényen egy rövid séta keretében, a Várhegy gyógy-
növényeivel is megismerkedhettek az érdeklődők. Sza-
bó Balázs, a Fonyód Városüzemeltetési Nonprofi t Kft. 
igazgatója, ismeretterjesztő sétával egybekötött előadá-
son mutatta meg az erdő gyógyító kincseit.

A délután folyamán sajtóklubot és közönségtalálko-
zót is szerveztek a vendégeknek. Szabó Kriszti-
na politológus, a SiSza kommunikációs intézet 
vezetője és Huth Gergely, a Polgárportál inter-
netes hírportál főszerkesztője, aktu-
ális politikai és közéleti események-
ről tartottak interaktív előadást, 
amelybe a téma iránt érdeklődők 
bátran bekapcsolódhattak. 

A délutáni program csúcspont-
jaként pedig Szűcs-Antal Gábor gi-
tárművész, estébe nyúló, csodálatos 
latin dallamaival varázsolta el kö-
zönségét.                                - szerk.-

Általános Iskolánk tizenhét tanulója 
vett részt a május 15-én, Kaposváron meg-
rendezésre került Diákolimpiai Megyei At-
létika versenyen. A színvonalas rendezvé-
nyen nagyon szép eredmények születtek.

III. KORCSOPORT EREDMÉNYEI: 
Magasugrás: Györe Alex (3.hely); 600m: 
Pintér Rebeka (7.hely)

IV. KORCSOPORT EREDMÉNYEI: 
100m: Kárász Dorina (8.hely); 1500m: 
Szerdahelyi Szonja (1.hely - 5:19); Kutasy 
Kamilla (3.hely); 4x100m váltó: Somogyi Éva, Pintér Csen-
ge, Horváth Klaudia, Kárász Dorina (2.hely); Távolugrás: 
Pintér Csenge (7.hely); Súly: Somogyi Éva (1.hely - 9,32m); 
100m: Markovics Renátó (6.hely); 1500m: Szabadkai Mik-
lós (2.hely), Vajda Vencel (8.hely); 4x100m váltó: Marko-

Megyei és országos atlétika eredmények
vics Renátó, Vörös István, Jenei Attila, 
Pamuki Márk (5.hely); Magas: Bara-
nyai Bence (5.hely); Súly: Vörös István 
(7.hely); Kislabda: Vörös István (1.hely 
- 63,20m)

Az Országos Döntőre Szerdahelyi 
Szonja, Somogyi Éva és Vörös István 
kvalifi kálták magukat kimagasló ered-
ményeikkel.

Június 3-án Budapesten a Puskás 
Ferenc Stadionban rendezték meg a Di-

ákolimpiai Döntőt. Szerdahelyi Szonja 1500m-en 15.helyen 
(5:17), Somogyi Éva súlylökésben a 21. helyen (8,45m) míg 
Vörös István kislabdahajításban a 16.helyen (66,82m) vég-
zett. Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekhez!

Kolozs László 

Hajómenetrend

 



Hirdetések

KÉPÚJSÁG
1 hét 2.400 Ft+áfa

1 hónap 7.000 Ft+áfa
3 hónap 16.000 Ft+áfa
6 hónap 30.000 Ft+áfa

HIRDETÉSI ÁRAINK

Reklámfi lmek készítése, sugárzása. 
Rendszeres hirdetőinknek kedvezmény!

Telefon: 
+36-20/521-7002

E-mail: 
media@fonyod.hu

Telefon / Fax: 85/352-070   www.suzukiborongics.hu
8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 2.
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NÉMET, ANGOL
NYELVOKTATÁS

egyénileg/csoportoknak 
(külföldi munka, nyelvvizsga stb.)

FARKAS ILDIKÓ
NYELVTANÁR

SZAKFORDÍTÓ, TOLMÁCS

OLCSÓN – 1.600 Ft
06-30/421-9982

farkasildiko@gmail.com
www.farkasildiko.hu 

márkakereskedés, szerviz, alkatrészeladás, 
kárügyintézés, használt autó adás-vétel, bérautó 

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
3,5 tonnáig minden típusú személygépkocsi, 

kishaszonjármű, utánfutó

Díszburkolat/ viacolor lerakása, öntözőberendezés kiépítése, kertépí-
tés, füvesítés, fűnyirás, sövényvágás, vakondrács lerakása,  fakivágás, 

gyepszellőztetés, gépi és kézi földmunka. Tel: 06/70/ 77 29 554

Női ruhák varrását, javítását vállalom rövid határidőre. 
Tel.: 70/ 3128191

ELADÓ! Fonyódon a Vitorlás utcában két szobás, 
tehermentes, átlagos állapotú családi ház eladó.

Érdeklődni. 06-30/9578844 telefonon. Irányár 8.500.000.-Ft.

Apróhirdetések:

Fotó: Bőszén Máté (www.facebook.com/napibadacsony)



A programokról bővebb és legfrissebb információ a www.fonyodinyar.com oldalon található.

Műsorváltoztatás joga fenntartva!

július 31.július 31.
20:00 Brasch Bence 
21:00 Fekete Dávid élő koncertje
23:00 Retro diszkó
augusztus 1.augusztus 1.
20:00 Napkutya együttes 
21:30 Peet Project élő funky koncertje
augusztus 2.augusztus 2.
20:00 Király Viktor
21:00 Varga Miklós
22:00  LOLA
23:00 Retro diszkó
augusztus 3. augusztus 3. 
Helyszín: Palánkvár, belépődíjas 
21:00 Kárpátia élő koncertje
augusztus 4. augusztus 4. 
Fonyódi Hadijátékok

VII.Fonyódi Napok 08.09-10.VII.Fonyódi Napok 08.09-10.
Vigadó tér
augusztus 9.augusztus 9.
17:00 Zumba bemutató
17:45 Kishuszárok bemutatója
18:00 Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc és 
 társastánc csoportjainak műsora
19:00 Polgárrá fogadás
20:00 Vasárnapi fi úk  élő koncertje
22:00 Retro diszkó
augusztus 10.augusztus 10.
20:00 Miss&Mrs Balcsi 2013  
 Országos Szépségverseny döntő, 
 sztárvendégekkel, show műsorral
22:30 Retro diszkó
augusztus 11.augusztus 11.
21:00 Rómeó és Júlia Musical előadás
Esőnap: 08.15.

Huszka Jenö emlékest 08.16.Huszka Jenö emlékest 08.16.
Vigadó tér
20:00 Huszka Jenő fonyódi vonatkozásai előadás
20:30 Operett előadás

Szent István Napi Ünnepségek 08.17-20.Szent István Napi Ünnepségek 08.17-20.

Bélatelepi nap 07. 13.Bélatelepi nap 07. 13.
10:00 Koszorúzás a Panoráma sétányon található 
 Szaplonczay emlékműnél
Bélatelepi strandon:
16:00 Közönségtalálkozó a Barátok Közt sztárjaival
17:00 Panoráma séta a villasoron
17:00 Vízirendészeti bemutató 
18:00 Zumba bemutató
21:00 Retro diszkó  
Közben Sztárfellépő Fekete Dávid
VII. Fonyódi Sörnapok 07. 19-20-21.VII. Fonyódi Sörnapok 07. 19-20-21.
Vigadó tér
július 19.július 19.
19:00 Megnyitó, köszöntők – Vigadó tér
20:00 Sárdi Barbara&Papp Gyula koncertje
21:30 Deák Bill Gyula élő koncert
július 20.július 20.
20:00 ZolbertSmooth Jazz zenekar élő koncertje
21:00 Back II Black élő koncert
23:00 Retro diszkó 
július 21.  július 21.  
19:00 Avarock együttes élő koncertje
20:30 Rudán Joe akusztikus koncertje
22:00 Come On Rock Show zenekar élő koncertje
XX.Nyári Fesztivál 07. 26-08.04.XX.Nyári Fesztivál 07. 26-08.04.
Vigadó tér
július 26.július 26.
20:30 Megnyitó
21:00 Ossian élő koncert
július 27.július 27.
19:30 BaRaKa folklór műsora
21:30 Örökség  élő koncertje
július 28.július 28.
19:30 Gyöngyhalász együttes latin műsora
22:00 Ocho Macho élő koncert
július 29.július 29.
20:00 Utcabál a Fantom zenekarral
21:00 Sztárvendég Judy a Groovehouse együttesből
22:00 Utcabál 
július 30.július 30.
19:30 Will Burn rockabilly show
20:30 Iron Cats rockabilly show
22:00 Gesarol élő koncertje

Fonyódi Nyári rendezvénysorozat
2013. július-augusztus
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