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Megújul a sétány és a kilátók környezete
Az augusztusi rendkívüli képvise-

lő-testületi ülésen is téma volt és 
döntöttek is a Bartók Béla utcai ki-
látó projekt kapcsán. Korábban ez a 
projekt tartalmazott egy üvegfödé-
mes kilátó építést is, ám ez időköz-
ben kikerült a pályázatból.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
GINOP-7.1.9-17-2018-00016 kód-
számú, „Balaton madártávlatból” Ki-
látók és kilátópontok hálózatba kap-
csolása című nyertes pályázatából, 
mely projektben Fonyód Város Ön-
kormányzata konzorciumi tagként 
vesz részt, az alábbi hat tevékeny-
ség valósul meg a támogatásból: 

Álláspályázat 
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a
https://kozigallas.gov.hu és a

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. szeptember 21. napja.

Álláspályázat 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

IRODAI ADMINISZTRÁTOR

munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a
https://kozigallas.gov.hu és a

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. szeptember 21. napja.

Álláspályázat 
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

ALJEGYZŐ

munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a
https://kozigallas.gov.hu és a

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. szeptember 21. napja.

• Sipos-hegyi sétányon kiépítendő 
kandeláberes térvilágítás megvaló-
sítása

• Várhegyi kilátó környezetének 
felújítása, parkoló építés megvaló-
sítása

• Múzeum melletti épület helyén 
egy új kiszolgáló (illem-, vendéglá-
tó- és raktárhelyiségeket magába 
foglaló) épület építése

• Szaplonczay sétány felújítása I. 
szakasz (Múzeumtól a Ripka kútig)

• Szaplonczay sétány felújítása 
II. szakasz (Ripka kúttól a Kettős-
keresztig)

• Szabadidőpark / játszótér kiala-

kítása a II. szakaszon belül.
A megvalósításhoz szükséges 

forrás már rendelkezésre áll, de 
vannak további tervek is, amit még 
szeretne megvalósítani a város az 
érintett területeken.

„Szeretnénk a Kettős-keresztet is 
felújítani, megvilágítani, a sétányt 
folytatnánk a közeljövőben ma-
gánberuházás keretében megújuló, 
négycsillagos Sirály szállóig, ami-
vel így a sétány és környezete teljes 
egészében új arcát mutathatja és el 
lehet majd sétálni a Bélatelepi stran-
dig. A sétány keleti végén pedig az 
általános iskola vonalában lévő lejá-
róig főleg földmunkákkal és környe-
zetrendezéssel újítanánk meg a terü-
letet.” – ismertette a polgármester. 

Jelenleg az önkormányzatnál 
azon dolgoznak, hogy további for-
rásokat szerezzenek a Szaplonczay 
sétány teljeskörű megújulásához, 
ehhez folyamatosan egyeztetnek a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel. A 
Várhegyi kilátó parkoló építésének, 
valamint a Sipos hegyi sétány köz-
világítás kiépítésének a közbeszer-
zési eljárása már folyamatban van.

Ez a projekt turisztikailag frek-
ventált területek jelentős fejleszté-
séhez járul hozzá.

	 	 				szerkesztőség
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Két keréken Csisztára

Félmilliárd forintnál is több jut a fonyódi
magánszálláshelyek fejlesztésére

Fontos terve a városvezetésnek, hogy 
a Balatoni Bringakörúton a bélatelepi 
kemping és a városközpont legyen két 
végpontja annak a kerékpárútnak, amely 
az elkerülő úton leviszi a kerékpárosokat 
a Csisztai útig, onnét pedig akár a fürdő 
is könnyedén elérhető legyen két keré-
ken is. Eddig a tervező külön nyomvo-
nalon tervezte a Csisztai kerékpárutat, 
a jelenlegi út mellé, hiszen a pályázat 
kiírója is ezt támogatta. A környezetvé-
delmi hatóság azonban nem támogatta 
ezt a külön nyomvonalat, mivel Natura 
2000-es területről van szó, ezért a köz-
elmúltban szükségessé vált egy újabb 
helyszíni bejárás szakemberekkel, a 
tervezővel és a két érintett település, Fo-
nyód és Buzsák polgármestereivel.

„Most az az elképzelés, hogy a 
Csisztai út burkolatának megújításával, a 
meglévő nyomvonalon felfestéssel kerül 
kialakításra a kerékpárút. Azt azonban 
meg kell várnunk, hogy a DRV kiépítsen 
egy vízvezetéket ezen a vonalon Buzsák, 
Táska, Öreglak, Somogyvár irányába, 
ennek jelenleg a tervezése zajlik. Emiatt 
további egyeztetésekre lesz szükség és 
csak a vízvezeték kiépítése után tudjuk 
majd a kerékpárútnak ezt a szakaszát 
megépíteni. Az elkerülő kerékpárút meg-
építését viszont a Bélatelepi kempingtől 
a városközpontig addig is meg tudjuk 
valósítani.” - tisztázta Hidvégi József 
polgármester.

Fonyód városában 135 pályázó ösz-
szesen 545,5 millió Ft-ot nyert a Kisfa-
ludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonpro-
fit Zrt. által kiírt, magánszálláshelyek 
és egyéb szálláshelyek fejlesztése 
című projekt keretein belül, 2020. au-
gusztus 10-i állapot szerint.

Megjelent a pályázati felhívás kap-
csán egy tájékoztató videó a támogató 
szervezet részéről, mely a pályázat ked-
vezményezettjeinek nyújt segítséget a 
projektmegvalósítási és az elszámolási 
szakasz aktuális kérdéseiben!

Érdemes a tájékoztatót figyelmesen 
végig nézni, hiszen aprólékos, hasznos, 

Ennek következtében tehát a Csisztai 
út burkolata teljes mértékben megújul, 

amin biztonságosan kerékpározni is tu-
dunk majd.

praktikus tájékoztatást ad, hogy min-
denki precízen tudja a pályázatát lebo-
nyolítani! Megtekinthető Fonyód város 
hivatalos weboldalán is. 

Akinek mégis felmerül valamilyen 
egyéb kérdése, keresheti a telefonos 

ügyfélszolgálatot vagy a Kisfaludy Pon-
tok egyikét.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+36 1 5100 670

(Hétköznapokon 8 és 18 óra között)

Hozzánk legközelebbi
Kisfaludy pontok:

Hévíz
Tourinform iroda

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Kaposvár

Tourinform iroda
7400 Kaposvár, Fő u. 8.
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Magyar Turisztikai Ügynökség: rekordot döntöttünk

70 éves a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon

2020 júliusában kiemelkedő ered-
ményt ért el a hazai turisztikai ágazat. 
Bár márciusban úgy tűnt, hogy a világ-
járvány elmossa az idei szezont, a bel-
földi promóciók meghozták eredmé-
nyüket, a magyarok itthon maradtak és 
hazai szálláshelyeket kerestek fel.

A Magyarország visszavár kam-
pány oly annyira sikeres lett, hogy a 
júliusi belföldi vendégszám a tavalyi 
eredményeket is felülmúlta. Mivel a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgálta-
tó Központ (NTAK) számára minden 
hazai szálláshely kötelezően napon-
ta adatot szolgáltat, így már most 
részletes kép áll rendelkezésre az idei 
első hét hónap forgalmáról is.

2020 július
A legfrissebb összesített adatok 

szerint 2020 júliusában a magyaror-
szági szálláshelyekre közel 1,4 mil-
lió vendég érkezett, akik 4,3 millió 
vendégéjszakát töltöttek el. Ebből 
1,2 millió belföldi vendég 3,6 millió 
vendégéjszakát tartózkodott a hazai 
szálláshelyeken. Ezzel a belföldi ven-
dégek száma júliusban meghaladta a 
tavaly júliusi belföldi vendégszámot 
(1,1 millió), és az előző havinak (460 
ezer) is két és félszeres lett.

Balaton
Júliusban tovább erősödött a bel-

földi vendégek legkedveltebb nyara-
lóhelyének vendégforgalma. A Ba-
laton kiemelt térség szálláshelyeire 
összesen 504 ezer vendég érkezett, 

akik 1,7 millió vendégéjszakát töltöt-
tek el. Ezek 51%-a magán- és egyéb 
szálláshelyeken, míg 28%-a szállo-
dákban realizálódott. A térségben az 
elmúlt hónapban a belföldi vendégek 
domináltak, az összes vendégéjszaka 
szám 86%-át ők adták. A belföldi ven-
dégek legkedveltebb települései az 
eltöltött vendégéjszakaszám szerinti 
sorrendben Siófok, Balatonfüred, Hé-
víz, Balatonlelle és Zalakaros voltak. 

A TOP 5 küldőország – szintén a ven-
dégéjszakák száma alapján – Német-
ország, Csehország, Lengyelország, 
Szlovákia és Ausztria volt.

Szálláshelyek bevételei, SZÉP-
kártya költések

Az összes szálláshely szállásdíj 
bevételének 53%-a szállodákban, to-
vábbi 32%-a pedig a magán- és egyéb 
szálláshelyeknél keletkezett július-
ban. A gazdaságvédelmi akcióterv ke-
retében a kormány a belföldi turizmus 
motorjának számító SZÉP-kártyát ta-
vasszal még kedvezményesebbé tette 

a béren kívüli juttatási formák között. 
Nemcsak a kártya összes adóterhe 
csökkent mintegy a felére (15%-ra), 
de a feltölthető összeg is a duplájára 
emelkedett. A magyarok közel 8 mil-
liárd forintot költöttek a szálláshely 
alszámláról, így a szálláshelyek ösz-
szes bevételének ebben a hónapban 
mintegy 17%-át adta a SZÉP-kártyás 
forgalom. Júliusban a SZÉP-kártya 
költések 72%-a szállodákban, további 
13%-a magán- és egyéb szálláshelye-
ken realizálódott.

2020 január-július összesített ada-
tok

Az első hét hónap összesített ada-
tai alapján július végéig 4,1 millió ven-
dég 11,3 millió vendégéjszakát töltött 
el a magyarországi szálláshelyeken, a 
vendégek 65%-a belföldi volt. A szál-
lodák 2,3 millió vendéget és 5,4 millió 
vendégéjszakát regisztráltak. Az ösz-
szesített adatok alapján július végéig 
a budapesti szálláshelyeken 817 ezer 
vendég szállt meg, és 2,3 millió volt 
a vendégéjszakák száma. Az év első 
hét hónapjában a vidéki szálláshe-
lyekre 3,3 millió vendég érkezett, akik 
közel 9 millió vendégéjszakát töltöt-
tek el. Míg vidéken a belföldi vendé-
gek voltak többségben – 84% –, addig 
Budapesten a külföldiek, 76%-ban, a 
teljes időszakra vonatkozóan.

  Magyar Turisztikai
	 	 Ügynökség

Hetven éves lett az alsóbélatelepi 
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon. A 
születésnapra számos meglepetés-
sel és vendéggel készültek.

– Nincs olyan ellátás, amit ne le-

hetne túlszárnyalni – mondta a szüle-
tésnapi ünnepségen Szajcz Adrián, a 
Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke. 
– Látszik, hogy itt komoly célokat tűz-
tek ki a gyermekek érdekében, amely-
nek alappillére a felelősségteljes 
gondolkodás. Csakis összefogással 
lehet elérni, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekek is ugyanolyan esélyekkel 
induljanak, mint családban felnövek-
vő társaik.

A hetven éves születésnapra új 
megbízott igazgatót kapott az intéz-
mény. Tóth Ildikó az első pillanattól 
sürgeti a megújulást, ennek része, 

hogy a születésnap nem a korábban 
megszokott, zárt keretek között zaj-
lott.

- Hagyományteremtő céllal tettük 
nyitottá a rendezvényt – mondta Tóth 
Ildikó, az intézmény megbízott igaz-
gatója. – Szeretném, ha átjárható híd 
épülne a Somogy megyei gyermekott-
honok között, amelyen mi megyünk a 
többiekhez, és ők is eljönnek hozzánk. 

Nábrádi Csilla, a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság kirendelt-
ségének főosztályvezetője szerint 
hiteltelen lenne azt állítani, hogy az 
utóbbi néhány esztendő csak jó dol-
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Fókuszban a fonyódi látvány
Újabb tanúbizonyságát kaptuk an-

nak, hogy egy kivételes helyen élünk. 
Nekünk nem kell bizonygatni, hogy 
Fonyód a világ közepe, egy jó hely, 
ahogy azt sem, hogy innen a legszebb 
a túlpart látványa. 

Ezt ismét felismerve az elmúlt 
időszakban számos esetben járt Fo-
nyódon a sajtó: a közmédia Balatoni 
Nyár című műsora rendre foglalko-
zik fonyódi témákkal, itt készített 
reklámfilmet a Z-net Telekom, illetve 
augusztus elején településünkről je-
lentkezett a Kossuth rádió Ország-
járó magazinműsora is. Sőt, zenés 
videoklipet is forgattak nálunk, amely 
már megtekinthető a legnagyobb 
videómegosztó portálon, Tesók Attila 
és Rio Klau előadásában - Nem me-
gyek messzire címmel.

Örömmel konstatálhattuk, hogy a 
Magyar Turisztikai Ügynökség kezelé-
sébe tartozó weboldal közösségi por-
tálja (Csodás Magyarország) kiemelt 
hirdetésben folytatta a Magyaror-
szág visszavár! - #itthonbiztonsagos 

kampányát, amely a hazai nyaralást 
népszerűsíti. Ennek a promóciónak a 
fotója pedig a csak Fonyódon elénk 
táruló, lenyűgöző panorámát ábrázol-
ta és hirdette.

Magyarország hivatalos turisztikai 
oldalán minden fontosat megtalálhat-
nak azok, akik a biztonságot előtérbe 
helyezve hazai célt keresnek pihené-
sük helyszínének, az aktuális progra-
mokon át a legszebb fotókig és legér-
dekesebb úti tippekig.

Mivel egy szakmai szervezet lelt rá 
egyedi látképünkre, ez külön öröm le-
het mindannyiunk számára. A reklám-
értékét pedig az növeli a bejegyzés-
nek, hogy az ügynökség oldalát több 
mint 525 ezren tetszikelték, akikhez 
eljuthatott ez a felhívás.

A kampány mondanivalójával köny-
nyen azonosulhatunk mi is:

Együtt, itthon, szabadon - Magyar-
ország visszavár!

Induljon útnak belföldön, mert ne 
feledje: #itthonbiztonsagos!

Ebben az évben legyen ez a cél!

Megtapasztalni, milyen jó minden-
ütt otthon lenni. Hiszen idén a belföldi 
az új külföld!

Nyaraljunk együtt, itthon, szabadon.
 
Mit tehetünk ehhez még hozzá? 

Akár a szezonon kívül, szeptember-
ben is! 

Fonyód a Balaton kilátója, az élmé-
nyek városa! – Várunk mindenkit sze-
retettel!

gokról szólt. – Viharos időszakon va-
gyunk túl, van mit tenni az intézmény 
életében, a változás már elindult, és 
jó irányba tart – mondta. – Minden 
sikernek örülni kell. A hetven év alatt 
rengeteg gyermek fordult meg itt. A 
nevelők is sokan voltak, akik szeret-
ni és élni tanították meg a fiatalokat 
gondolattal, szóval és cselekedettel.

Nábrádi Csilla ennek a munkának 
elismeréseként díszoklevelet adott át 
Tóth Ildikó megbízott intézményveze-
tőnek.

A születésnapi ünnepség része-
ként a felújított százéves haranglábat 
Portik József, hetesi plébános áldot-
ta meg. A harangláb felújításában is 
egy korábbi gondozott vállalt nagy 
szerepet. Pálfi Tamás Alsóbélatele-
pen töltötte gyermekkorát, így okkal 
ajánlotta fel a segítségét.

A gyerekek számos programnak 
lehettek részesei, de talán legjobban 
a Balaton fölött elhúzó repülők látvá-
nya marad meg élményként, szintén 
Pálfi Tamásnak köszönhetően, aki 
amellett, hogy épületfelújítással fog-
lalkozik, pilótaként is tevékenykedik. 

Múltidéző

Az intézmény története 1843-ban 
kezdődött. Ebben az évben József 
nádor felgyógyulásának tiszteletére 
megnyitotta kapuit a róla elnevezett 
Josephinum fiúárvaház Pesten. Csak-
nem száz év múlva, 1925-ben felépült 
az akkor már József-árvaház néven 
működő intézmény nyári üdülőhelye 
Alsóbélatelepen. Szolgált átmeneti-

leg hadikórházként is 1944-ben, majd 
egy évvel később visszanyerte eredeti 
funkcióját. 1949 október 15-én Ne-
mes Lipót és Fazekas Anna hatására 
a gyermekotthoni hálózatot bővítet-
ték, és létre hozták Alsóbélatelepen a 
nevelőotthont. Az épületek közül há-
rom napjainkban is csaknem eredeti 
formájában áll.

      forrás: sonline.hu
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Tájékoztató helyi adó
befizetés határidejéről

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Postázásra kerültek Önök felé a 
2020. II. félévi helyi adó fizetési köte-
lezettségről szóló levelek, valamint a 
befizetéshez szükséges csekkek.

Fonyód Város Önkormányzata az 
OTP Banknál vezeti számláit, erre való 
tekintettel és költségeink csökkentése 
érdekében kérjük Önöket, amennyiben 
módjuk és lehetőségük van rá, az adó 

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

Étkezéseit fizetheti: készpénzzel, átutalással, OTP SZÉP kártyával és bankkártyával is.
Fonyód kártya felmutatásával 5% kedvezményt biztosítunk, melynek feltétele, adott hónapban

minimum 20 adag rendelése és annak egyszeri, egy összegben történő fizetése.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

09.07. Hétfő Kertészleves
„A” Harcsapaprikás, tésztaköret

„B” Lecsós tokány, párolt rizs

09.08. Kedd Karalábéleves
„A”Pulykapörkölt, zöldbabfőzelék

„B”Sertéspaprikás, tarhonya

09.09. Szerda Húsleves
„A” Főtt hús, gyümölcsmártás, pirított dara

„B” Főtt hús, vadas mártás, tészta köret

09.10. Csütörtök Burgonyaleves
„A” Rakott karfiol

„B” Paradicsomos húsos káposzta

09.11. Péntek Májgombócleves
Túró töltelékes gombóc

09.14. Hétfő Kelbimbóleves
„A” Csirkemell rizottó

„B” Pincepörkölt, csemege uborka

09.15. Kedd Grízgaluska leves
„A” Vagdaltszelet, zöldborsófőzelék

„B”Olaszos rakott tészta

09.16. Szerda Paradicsomleves
„A” Rántott csirkemáj, petrezselymes burgonya,

uborkasaláta
„B”Rántott sertésszelet, párolt rizs, uborkasaláta

09.17. Csütörtök Csontleves
„A” Eszterházi tokány, párolt rizs

„B” Gombapaprikás, galuska

09.18. Péntek Frankfurti leves
Szilvás gombóc  

09.21. Hétfő Karfiolleves
„A” Ananászos csirkemell csíkok, párolt rizs

„B” Vagdaltszelet, burgonyapüré,csemege uborka

09.22. Kedd Zöldborsóleves
„A” Pulykapörkölt, tökfőzelék

„B” Tarhonyás hús, cékla

09.23. Szerda Gyümölcsleves
„A” Natúr halfilé, burgonyapüré, káposztasaláta
„B” Párizsi csirkemell, párolt rizs, káposztasaláta

09.24. Csütörtök Tarhonyaleves
„A” Rakott brokkoli

„B” Székelykáposzta

09.25. Péntek Palócleves
Darás tészta, lekvár

09.28. Hétfő Daragaluska leves
„A”Hentestokány, párolt rizs
„B”Sonkás-tejszínes spagetti

09.29. Kedd Lebbencsleves
„A”Pulyka apró hús, kelkáposzta főzelék

„B”Chilis bab, párolt rizs

09.30. Szerda Póréhagyma krémleves
„A”Sült csirkecomb,franciasaláta

„B”Fokhagymás sertésszelet,rizi-bizi, csemege uborka

900 Ft
VÁLTOZÁS

befizetést az OTP Bank bármely fiók-
jában készpénzbefizetéssel, átutalás-
sal, vagy az E- Önkormányzat portálon 
keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap) legyenek szívesek telje-
síteni.

Átutalás során a közlemény rovat-
ban feltétlen tűntessék fel az értesí-
tőn szereplő mutatószámot!

A pótlékmentes befizetés határide-
je: 2020. szeptember 15.

Segítő közreműködésüket köszön-
jük!

Kérdés esetén további információ-
kért keressenek minket ügyfélfogadási 
időben személyesen, illetve az ismert 
telefonszámokon forduljanak adóügyi 
munkatársainkhoz. 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

• Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óra, 
• Péntek: 8.00-12.00 óra
Telefon: 06 85/562-980
E-mail: info@fonyod.hu  

    
    Nagy Brigitta
    Fonyód Város Jegyzője
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A nyári hónapokban kiemelt fi-
gyelmet fordítunk az üzemeltetési 
feladataink közé tartozó területek 
megfelelő működésének folyamatos 
biztosítására. Éven át fontos szá-
munkra Fonyód területének folyama-
tos tisztán tartása, a közterületek, 
sétányok, gereblyézése, seprése, 
hulladék, levél összeszedése, és el-
szállítása.

A csapadékvíz elvezetőket meg-
tisztítottuk a Szent István utca és le-
vezető utcái, a Vigadó tér és a Kos-
suth erdő területén. Szükségessé 
vált az árokjavítás az Árpád parton, 
amit el is végeztünk. A strandjainkról 
az összegyűjtött uszadékot elszál-

A Városüzemeltetés munkálatai

Vegyük észre! 

lítottuk. Nagyon népszerű 
és ezért kiemelt feladat 
a Sándortelepi Panoráma 
strand vizes játszóterének 
(szárazföldi és vízi) üzemel-
tetése. A Bélatelepi stran-
don is működtettünk egy 
vízi élményparkot.

Nem a nyárhoz köthető, 
hanem szintén folyamatos 
tennivaló az intézmények-
nél felmerülő karbantartási 
munkák elvégzése. Folytat-
tuk az új utcanév táblák folyamatos 
kihelyezését is.

A közterületi virágágyásokba be-
ültetett egynyári virágokat és új ül-

Strandjainkra új viharjelző táblá-
kat helyeztek ki a Városüzemelte-
tés munkatársainak közreműködé-
se mellett a Katasztrófavédelem 
szakemberei. A tábla három nyel-
ven nyújt tájékoztatást, illetve jól 
értelmezhető piktogrammokkal je-
löli a viharjelzésekkel kapcsolatos 
szabályokat. 

tetésű fákat rendszeresen öntöztük. 
Természetesen nem maradhat el a 
fűnyírás és sövényvágás sem a köz-
területeken. Egész nyáron jellemző 
volt, hogy a nagyobb szél által letört 
ágakat össze kellett gyűjtenünk, a ki-
dőlt fákat ki kellett vágni és el kellett 
szállítani. 

A hét három napján működik a 
piac, amely területének folyamatos 
tisztán tartása, a mosdók felügye-
lete, illetve a parkoló működtetése 
meghatározó feladatunk. 

	 	 				Kristóf	Györgyné
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Fesztivál lesz a Fonyódi Zenei Napokból

Új zenei kezdeményezésnek adott 
otthont a Fonyódi Művelődési Köz-
pont. Veress Ábel és vendégei három 
napon át léptek fel városunkban és 
a klasszikus zene ismert tételeiből 
válogatva szolgáltattak zenét az ér-
deklődőknek.

Honnét jött a koncert ötlete?
„Az ötlet igazából teljesen egyér-

telmű volt, már három éve a fejem-
ben megfogalmazódott, hogy va-
lamit kellene itt csinálni, ami ilyen 
jellegű kultúra. Véleményem szerint 
ez kevés a Balatonon és hol máshol, 
mint Fonyódon szeretném ezt, ahol 
születtem és ahol félig-meddig még 
élek Budapest mellett. Most jött az 
ötlet, koronavírus volt, rengeteg ren-
dezvény elmaradt sajnos, és akkor 
úgymond egy kis hiánypótlást csi-
náljunk, minőségi kultúrával, a klasz-
szikus zene finomabb, ehetőbb ré-
szével, kamarazenei produkciókkal.” 
- emlékezett Veress Ábel

A rendezvényt beharangozó inter-
jú és a plakát is hirdette, nem csak 
klasszikus zenei tételeket hallhat 
majd a közönség. Ábel ragaszkodott 
hozzá, hogy ne csak klasszikus zene 
legyen a repertoár, szerinte van jó és 
rossz zene, a jót kell elhozni a közön-
ségnek. A meghívott vendégek mind 
művésztársai Veress Ábelnek, akik 
örömmel fogadták a felkérést és szí-
vesen álltak a kezdeményezés mellé.

A három nap programjának ösz-
szeállítása, a szervezési munkálatok 
és a zenei felkészülés nem kis meg-
mérettetés elé állította a fiatal mu-
zsikus csapatot. Ábel kezében össz-
pontosult a szervezés és a művészi 
munka koordinálása és levezénylése. 

Összességében elmondható, hogy 
a művészek élvezték minden percét 

ennek a három napnak. Az első nap 
végén pozitívan álltak az elmúlt órák 
történéseihez. Kicsit fellélegezhettek, 
minden úgy sikerült, ahogy eltervezték.

A szombati nap volt a három nap 
csúcspontja, a közönség a jazz-
zongora által képviselt vonalba is 
bepillantást nyerhetett. A vasárna-
pot pedig megtisztelte jelenlétével 
Baranyay László Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész.

A jövőben ezek a zenei napok 
akár egy hetes fesztivállá is bővül-
hetnek. Rengeteg terv létezik már 
gondolat formájában, többek között 
fellépni a Balaton partján, játszani 
egy koncertsátorban, vagy a fonyódi 

sétányon adni koncertet naplemente 
idején. A zene mellé párosulhat egy 
gasztronómiai vonal, borkóstolóval 
összekötni a szép dallamokat, hajó-
úton zenélni. Művészi oldalról még 
igényesebb fesztivál a terv, több fel-
lépővel, akár világsztárokkal is.

A három napon közreműködtek:
• Baranyay László - zongora
• Bejan Norbert - jazz zongora
• Kusztós Olivér – klarinét
• Mitró Apolka - oboa
• Sztathatosz Sebestyén – hegedű
• Vajda Vince – zongora
• Veress Ábel – zongora

Elballagtak a bölcsődések, szeptembertől már ovisok!
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Megmozdult a vállalkozói szféra
Az idei év sok tekintetben eltér a 

megszokottól, akár azt is írhatnám, 
hogy a normálistól. Az év első felé-
ben hazánkba is begyűrűzött koro-
navírus világjárvány természetesen 
rányomta a bélyegét erre az esz-
tendőre. A magyar védekezés alap-
vetően jól sikerült, nálunk kezelhető 
mértékű maradt a fertőzés terjedé-
se és időt nyerve sikerült az egész-
ségügyet felkészíteni, hogy szükség 
esetén nagyobb kapacitást is képes 
legyen az ágazat biztosítani. A gaz-
daságra gyakorolt hatását még nem 
láthatjuk a pandémiának, hiszen az 
egy hosszabb távú folyamat.

A járványügyi készültség nyár ele-
ji kihirdetésekor realizálódott, hogy 
azért mégis csak lesz némi nyári sze-
zon, noha erre kora tavasszal még 
nem sokan mertünk volna fogadni. 
Ugyanakkor az is kiderült, hogy fesz-
tiválok a szokásos módon nem kerül-
nek megrendezésre.

Az önkormányzatok, így a fonyó-
di is, takarékossági okokból és mert 
fontos bevételei maradtak vagy ma-
radnak el, városi rendezvényeket nem 
terveztek, az augusztus huszadikai 
nemzeti ünnep is a megszokottnál 
szolidabb volt mindenütt.

Ezért volt fontos, hogy a vállalko-
zók meghallják az idők szavát és re-
agáljanak a kialakult helyzetre. Érde-
mes megemlíteni, hogy vannak olyan 
vállalkozások, akik az elmúlt években 
is áldoztak arra pénzt, hogy szórakoz-
tassák a vendégeket, de az idén min-
den eddiginél több ilyen kezdeménye-
zést láthattunk. 

Volt olyan hosszú hétvége, amikor 
szerkesztőségünk az online közössé-
gi és weboldalunk programajánlójá-
ba több mint húsz különböző típusú 
és stílusú eseményt gyűjtött össze, 

zömében magánszervezésben való-
sultak meg ezek az alkalmak. Hogy 
miért az online programajánlóba ke-
rültek ezek? Azért, mert a legtöbb 
esetben egy hétvégi rendezvényt az 
adott hét első napjaiban tudtak a 
szervezők lekonkretizálni, vagy ké-
sőbb kezdték csak el hirdetni. Így 

egy havi lapban sajnos ezeket nem 
tudtuk szerepeltetni. De nem megle-
pő ez egy olyan évben, amikor min-
denki azzal küzd, hogy gyakorlatilag 
napról napra drasztikusan változhat 
a helyzet, nehéz előre tervezni. Hát 
még annak, aki saját forrásból való-
sít meg valamit, nyilvánvalóan indo-
kolt a kellő óvatosság.

Augusztus huszadika azért is ér-
demel külön bekezdést, mert bár az 
önkormányzat tartott városi meg-
emlékezést, bepótolták a májusban 
elhalasztott hagyományos polgárrá 
fogadást, valamint sor került az ün-
nepi szentmisére és a kenyérszen-
telésre is, de a szokásos esti zenés 
program és a tűzijáték ezúttal nem 
volt tervben. Hogy mégis volt ünnepi 
tűzijáték és zenés este is, az vállalko-
zói összefogás eredménye volt, amely 
példás kezdeményezésnek bizonyult, 
nagy sikerrel. Az egyik szervezőtől 
megtudtuk, hogy persze voltak olyan 
vállalkozók, akik körön kívülről osz-
tották a kéretlen tanácsokat, a ren-
dezvényekhez ezen kívül nem járultak 
hozzá semmivel, a társaik aktivitásá-

ból származó haszonnak azonban ők 
is kedvezményezettjei voltak, befek-
tetés nélkül. Alapvetően azonban az 
a körülbelül féltucat vállalkozó, akik 
mindenképpen ragaszkodtak az au-
gusztus huszadikai hagyományokhoz 
és áldoztak is rá, túlnyomó többségé-
ben dicséretet és elismerést kaptak. 

Mint ahogy köszönet és elismerés 
illeti mindazokat, akiknek köszön-
hetően egész nyáron nagyon széles 
palettából választhattak az itt pihenő 
vendégek és a fonyódiak, sőt még a 
környékbeliek is. A szabadtéri szín-
padi előadásoktól, a jazz-, a népi és 
a komolyzenén át egészen a retró és 
rockbulikig számos kultúrprogram kí-
nálkozott, ezért pedig el sem kellett 
hagyni a város területét. 

Fontos kiemelni még fiatal tehet-
séges zongoristánk, Veress Ábel 
kezdeményezését, aki egy klasszikus 
zenei hétvége megszervezésében je-
leskedett, ezt ugyancsak vállalkozók 
támogatták. 

Azt, hogy jövő nyáron ilyen tekin-
tetben mi várható, még nem tudni, de 
hogy ebben a furcsa, járványhelyzet 
sújtotta időszakban íly módon ta-
pasztalhattunk egy újszerű pozitívu-
mot, az mindenképpen reménykeltő 
és talán lesz még folytatása is. Az 
mindenesetre biztos: Fonyódon meg-
mozdult a vállalkozói szféra.

   Gál Tamás
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Vigadó tér

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

strandok területén 

Feng Shui Galéria

Művelődési Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Szeptember 1-től Október 2-ig

Időpont Program Helyszín

Szeptember 4. péntek
18 óra 

Szeptember 5. szombat 
18 óra 

Szeptember 11. péntek 
17 óra 

Szeptember 21. hétfő
18 óra 

Október 2. péntek
18 óra 

Október 2-től 10-ig
(péntektől szombatig)

Szeptember 18. péntek 
18 óra 

Szeptember 20. vasárnap 
9 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Városi Művelődési Központ (Ady Endre u. 17.)

Mongólia expedíció 2014 kalandozások őseink földjén...
Képes-videós ismeretterjesztő „stand up” a 18.000 km-es útról. 

Németh Márton fotós – operatőr

A nap kapuja monodráma, Erdélyi Lili Ada azonos című
regényéből, előadja: Erdélyi Lili Ada, rendező, dramaturg,

zene: Németh Márton

Rák Kati színésznő, operett és musical énekes és Czető Bernát 
László HBO díjas forgatókönyv író közönségtalálkozója,

moderátor: R. Kárpáti Péter

Balla Riana Emma TÉRA Tehetség gyermekszínész, énekes 
közönségtalálkozója, moderátor: Linka Ágnes műsorvezető

Vajda Réka és Papp Beáta, Neon festmény és torta 
kiállításmegnyitó

Nádas József festőművész kiállításmegnyitója

X. Családi futónap (részletek a hátlapon)  

VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Művelődési Központ

Augusztus 16-án, vasárnap rendez-
ték a nyár egyik legnagyobb szabású 
szabadidősport rendezvényét, a 2020-
as Hervis Balaton-átevezést, ami a 
szakadó eső ellenére is hatalmas siker 
volt.

Péntek délután már hivatalossá vált, 
hogy megrendezik a Balaton-áteve-
zést, ami az utóbbi években olyan nép-
szerű sporteseménnyé nőtte ki magát, 
hogy az esemény előtt egy héttel már 
rekordszámú 2000 nevezés érkezett.

A Balaton átevezés eredetileg egy 
helyi kezdeményezés volt, amelynek 
szervezését néhány évvel ezelőtt vette 
át a Magyar Kajak - Kenu Szövetség. 
Akkor a szervezőbizottság tagjai azt a 
célt tűzték ki maguk elé, hogy ez a ren-
dezvény is olyan sikeres és nagysza-
bású legyen, mint a Balaton átúszás. 

„Nagyon szerettünk volna hagyo-
mányt teremteni ezzel, azt gondolom, 
hogy ezen az úton elindultunk! Elké-
pesztően sokan neveztek, minden vára-
kozást felülmúló a résztvevők száma. 
Háromezer feletti az a szám, akik telje-
sítették a 9 kilométeres távot. Nagyon 
örülünk annak, hogy az emberek ezt 
szeretik, szívesen jönnek és itt vannak 
velünk a Balatonon!” - ismertette Beré-
nyi Péter szervezési igazgató.

Szintet lépett a Balaton-átevezés 
A Fonyódi Kutyás Strandról ere-

detileg reggeli 9 és 13 óra között 
rajtolhattak a vállalkozó szellemű 
sportemberek, akik a kilenc kilomé-
teres Fonyód-Badacsony-Fonyód tá-
vot kajakban, kenuban, SUP-on és 
sárkányhajóban lapátolva tehették 
meg. Azonban az időjárási viszonyok 
kedvezőtlenül alakultak a víz szerel-
meseinek, ugyanis a 22 fokos hőmér-
séklethez borús égbolt, nagy szél és 
kellemetlen hullámok társultak. 

Ennek ellenére rengetegen gyűltek 
össze Fonyódon, és reggel 10-re már 
több mint 700 egység vízre szállt, 
köztük a nemrég visszavonult, három-
szoros olimpiai bajnok kajakos Szabó 
Gabriella, aki a társával, a hétszeres vi-
lágbajnok Hegedűs Róberttel negyven 
perc alatt teljesítette a távot, ezzel két 
percet javítottak a tavalyi idejükön.

Több mint 700 hajó szelte át oda-
vissza a Balatont!

Rajtuk kívül még olyan kiválóságok 
is teljesítették a távot, mint a világ- 
és Európa-bajnok kenus, Devecseriné 
Takács Kincső, vagy az olimpiai baj-
nok kajakos Storcz Botond, de még a 
Magyar Kajak-Kenu szövetség elnöke, 
Schmidt Gábor is lapátot ragadt.

„Nem hittem volna, hogy rekordot 

fogunk dönteni! Nem is csak rekordot 
döntöttünk, de még meg is dupláztuk 
az eddigi átevezések létszámát. Ez 
egy fantasztikus érzés, különösen az 
a látvány, amit a vizen láthatunk. Ez 
egy óriási siker, idén ez volt a kiemelt 
eseményünk! Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy mindenkit megmozgassunk.” 
- nyilatkozta Schmidt Gábor. 

Délelőtt fél 11-kor az eső is elkez-
dett szakadni, ezért a vízirendészet 
arra kérte a versenyzőket, hogy délelőtt 
11 óráig próbáljon meg mindenki vízre 
szállni, mert hamarosan még rosszab-
bak lesznek az időjárási körülmények. 
Rövid időre fel is kellett függeszteni a 
rajtot.

A nagy esőzés azonban nem törte 
meg a jó hangulatot, és a vízre szál-
lók sem voltak cukorból, így hiába 
jött meg zivatar, nem tudta elmosni a 
Balaton-átevezést, amely idén még az 
eddigieknél is nagyobb sikerrel zárult.

A nagyobb érdeklődés dacára is jól 
sikerült a forgalom kezelése, irányítá-
sa, a lakosságnak pedig külön köszö-
net a türelemért, a megértésért és az 
együttműködésért!

Az eredménylista megtekinthető: 
h t t p s : // b a l a t o n a t e v e z e s . h u /

eredmenyek/
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Református hittanosok Illés nyomában
Augusztus közepén a fonyódi refor-

mátus gyülekezet szervezésében 38 
református hittanossal és 10 segítő-
vel Imremajorba a Hunyady-udvarba  
kisvonatoztunk egy napra, hogy Illés 
nyomára bukkanjunk a Berekben.

A napot a szabadban Szabó Le-
vente tiszteletes áhítatával kezdtük, 
énektanulással folytattuk. Majd a 
felnőtt szolgálók előadásában a szín-
padon megjelenítettük Illés történe-
tét, Isten gondviselését a hollók és a 
Sareptai özvegy által.

Azután a gyerekeket 2 korcsoportra 
osztva különböző programok várták.

A nagyobbakkal - akik már a kon-
firmációra készülnek- egy őszinte, 
megható és elgondolkodtató előadást 
hallgattunk délelőtt a „Kármel-hegyi 
elmélkedőben”, amit a Dömösről ér-
kező Református Iszákosmentő Misz-
szió önkéntesei hoztak el nekünk. 
Egy gyógyult alkoholista bizonyság-
tétele döbbent, pisszenéstelen csen-
det és hangulatot teremtett közénk. 
Majd az intézményben dolgozó dia-
kónus felkészült, ifjúságra szabott 
beszélgetőkört indított, ahol a gyere-
kek szabadon kérdezhettek, gondol-

Katolikus miserend
Plébániatemplom: kedd és péntek 18:30 

óra, vasárnap 11 és 18:30 óra. 
Szent István kápolna: Nincs szentmise! 

Fonyódliget, Nagyboldogasszony
kápolna: vasárnap: 9:15 óra

Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna: 
szombat: 18:30 óra

Aktuális miserend és a járványügyi ké-
szültségből fakadó szabályok részletei:

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

Kövessük a templomi segítkezők útmu-
tatásait, kérjük a szabályok betartását!

Továbbra is vigyázzunk egymásra!

NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA

8640 Fonyód, Templom u 2.
E-mail: fonyodpl@gmail.com

Telefon: 85/360-046

Evangélikus gyülekezeti 
alkalmak 

• szeptember 6. vasárnap 9:30
úrvacsorás istentisztelet
• szeptember 20. vasárnap 9:30
istentisztelet
• október 4. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet 

                   
protestáns templom

(József u. 21.)

                                                                                                     
A házi bibliaórák és a múzeumi kulturális 

estek egyenlőre szünetelnek.

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Szeptember elejétől református 
istentiszteleteink vasárnap 14 órakor 
kezdődnek - minden vasárnap lesz 

istentisztelet.
Szeptember 6-án 14 órakor kezdődő 

istentiszteletünk hittan tanévnyitó
alkalom lesz. 

Az Egyházközség, illetve a lelkipásztor 
elérhetőségei:

Szabó Levente lelkipásztor
06/30/282-7481;

e-mail: balatonlelle@reformatus.hu 

kodhattak a témáról, az alkohol ve-
szélyeiről, csapdáiról.

Eközben a kisebbek pogácsát sü-
töttek a „Sareptai özvegy házában”, 
kavicsot festettek a „Hóreb-hegyi kö-
veknél”, és mozgásos feladatokat is 
kaptak a „Kerít-pataki bolyongóban.”

Délben a csapat megette a babgu-
lyás mellé a kicsik által kemencében 
sütött pogácsát, és a rengeteg finom 
sütit, amit a gyülekezet asszonyai ké-
szítettek nekünk.

Kis pihenő után Berek-túrára indul-
tunk, vízzel, kalappal és hátizsákkal 

felszerelve. A nagyobbak a Fehérví-
zi- láp védett területét járták körbe, a 
kisebbek a majorságot fedezték fel.

A nap végén gyerekek és felnőttek 
is testileg elfáradva, de lelkileg feltöl-
tődve meghallgattuk a záró áhítatot, 
végül egy személyre szabott emlék-
lappal búcsúztunk egymástól…

…és hazavittük magunkkal a nap 
központi igéjét:

„Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot 
visel Rád.” (Zsolt.55,23)

	 	 	 		szervezők
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Intézményünkben újra nyitva a 
nappali. A megfelelő intézkedések 
betartása mellett a megszokott szol-
gáltatási tartalommal tartunk nyitva. 
Örömünkre szolgál, hogy létszámunk 
ismét növekedett. A programjainkat 
átgondoltuk, és a nagyobb, külső 
helyszínre tervezett programokat idén 
biztosan nem tartjuk meg, hiszen a 

hozzánk betérők egészségi állapota, 
védelme mindennél fontosabb.

Az intézmény látogatásával, a szol-
gáltatások igénybe vételével kapcso-
latosan az alábbiakra szeretném fel-
hívni a hozzánk fordulók figyelmét.

Az intézménybe történő belépést 
követően kötelező a kézfertőtlenítő-
vel történő kézmosás, a bejáratnál 

kihelyezett kéz-
fer tőt len í tőve l ! 
Amennyiben le-
hetséges előre 
e g y e z t e s s e n e k 
időpontot az il-
letékes szakem-
berrel, ehhez a 
honlapon talál-
ható telefonszá-
mok segítséget 
adnak, illetve a 
8 5 / 5 6 0 - 2 1 2 - e s 
telefonszám is 
hívható. Az intéz-
ményben, tekin-
tettel a nappali 
ellátásra, csopor-
tosulni nem lehet, 

várakozni az udvaron tudnak. Éppen 
ezért fontos az időpontok tartása. Az 
épületben a szájmaszk használata 
ajánlott! Szíves együttműködésüket 
köszönöm!

A továbbiakban az intézmény 
munkájáról szeretnék néhány szóban 
szólni. Mint ismeretes szolgáltatása-
ink széles körben nyújtanak segít-
séget az élet bármely szakaszában. 
Jelen cikkben az óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenységről lesz 
bővebben szó.

Júniusra valamelyest csillapodott 
a vírushelyzet, így lehetővé tette a 
nyári napközi megtartását.  Igény-
felmérés után egy intézmény jelezte 
is (Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola, Fonyód), hogy szeretnék, ha 
jelenlétünkkel segítenénk a pedagó-
gusok munkáját. A napközi június 
28-án kezdődött és augusztus 14-ig 
tartott. A gyermekek létszáma na-
ponta átlagban 25 fő volt, első osz-
tályostól a nyolcadik osztályosig. A 
napköziben Sárosdi Judit óvodai és 
iskolai szociális segítő vett részt. 
Naponta készült valamilyen foglal-
kozással, játékkal. Tapasztalatai 
szerint a gyermekek számára isme-
retlen volt pl. a számháború, az „adj 
király katonát!”, a twister, lányoknak 
a gumizás, az ugróiskola stb. Mesét 
olvastak, rejtvényeket vitt az iskolá-
ba, egyéb játékokhoz készített táb-
lázatokat, úgymint torpedó, amő-
ba, ország-város. A központ által 
vásárolt anyagokból délutánonként 
kézműves foglalkozásokat tartott, 
amelyre átlagban tíz gyermek min-
dig fogékony volt (készítettek ha-
jós szalvétagyűrűt, hűtőmágnest 
teafilterből, ceruzatartót, szélforgót, 
magvakból képeket, parafadugóból 
kulcstartót, de készült ékszer papír-
ból, üres üdítős palackból bowling 
bábu is). Mindezekről tanúskodnak 
fotóink is. Az óvodai és iskolai szo-
ciális segítés egyik szolgáltatási 
eleme a szabadidő hasznos eltöl-
tésének megismertetése a gyerme-
kekkel. Szép példája ennek a nyári 
napköziben végzett munka.

               Fazekas Aliz

A Szociális Központ hírei
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Képzési kínálat
a BACSÁKBAN:

A Siófoki SzC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola a következő képzésekre várja még
a jelentkezőket a 2020/2021-es tanévre, szeptemberi kezdéssel:

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK 2 éves képzés (nappali vagy esti tagozat) 
  • pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • közművelődési munkatárs
SZAKMAI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK 2 éves képzés
  • kőműves (esti tagozat)
  • villanyszerelő (esti tagozat)
  • szociális ápoló és gondozó (esti tagozat)
  • érettségi megszerzésére irányuló képzés (nappali tagozat)
8 OSZTÁLYT VÉGZETTEK RÉSZÉRE 3 éves képzés (nappali tagozat)
  • ács
  • kőműves
  • lakatos  

Nappali képzéseinkre a 25. életévüket BE NEM TÖLTÖTTEK jelentkezhetnek!
Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról (www.bacsak.hu).

A képzésekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a 85/361-510-es telefonszámon,
vagy az iskola@liveedu.bacsak.hu e-mail címen!

KÉPZÉSEINK INGYENESEK!

A Kossuth Rádió „Országjáró” című 
műsora Somogyváron, Somogyvámo-
son,  Buzsákon, majd Fonyódon és 
Balatonbogláron   készített műsort, 
ahol tagjaink  is szót kaptak. Nagy 
büszkeség tölt el bennünket, hogy 
Somogynak ezen a kis részén milyen  
nagyszerű értékeink vannak! 

Csodálatos napot töltöttünk Sop-
ronban, a hűség városában.  Alapo-
san felkészült idegenvezetővel néz-
tük meg a város nevezetes épületeit, 
hallgattuk a hozzájuk fűződő törté-
neteket, amit  itt élő öregdiáktársunk, 
Fejesné Jankovics Éva személyes 
élményeivel egészített ki. A városhá-
za előtt megemlékeztünk Sopron volt 
öreglaki polgármesteréről is. A Károly 
kilátóhoz vezető nem könnyű utat 
erdész  vezetőnk tette különlegessé, 
sok érdekességet mesélt az erdő fái-
ról, állatairól. Sok pihenővel, de felér-
tünk a célhoz, lefelé már gyorsabban 
haladtunk. 

A tizedik nyári találkozó nagyon jól 
sikerült. Az idő is kedvezően alakult, 

Az öregdiákok nyári kirándulásai, találkozói
már kora délelőtt hétágra sütött a nap. 
A hozzáértők elkészítették a finom 
babgulyást, amihez az ügyeskezűek  
otthon megsütötték  a sokféle különle-
ges pogácsát és a süteményeket. Ebéd 
után felidéztük a diákéveket,  és jót fü-
rödtünk a Balatonban. A jó idő, a finom 
ételek és a szuper társaság mind hoz-
zájárult a  kitűnő hangulathoz.

Szentendréről Visegrádra hajóztunk 

a Dunakanyar körjárat 500 Ft-os napi-
jegyét kihasználva. Gyönyörködtünk 
Magyarország egyik legszebb régiójá-
nak  hegyeiben és a Duna hullámaiban. 

További jó időtöltést kívánok a ked-
ves olvasóknak Csanádi Imre sorai-
nak jegyében:  „Szállj, szállj ökörnyál,- 
jön az ősz, megy a nyár…” 

	 	 						Németh	Julianna	
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Kisasszony napján 
Napjainkban mind kevesebben tud-

ják, miről nevezetes szeptember 8-a, 
Kisasszony napja? Rohanó világunk-
ban ki is törődne Szűz Mária szüle-
tésének ünnepével? Pedig az ember 
általában nem feledkezik meg édes-
anyja születésnapjáról. Csak mi len-
nénk ilyen érzéketlenek, hogy nem jut 
eszünkbe égi édesanyánk?

Emlékszem, gyermekkoromban 
ezen a napon ünneplő ruhába öltöz-
tünk és templomba mentünk. Akko-
riban még a napján tartotta meg az 
egyház ezt az ünnepet. 

- Újbányán, ahol születtem, ezen 
a napon volt a templomunk búcsúja 
- jegyezte meg minden alkalommal 
a nagyapám, miközben hazafelé tar-
tottunk a szentmiséről. - Nagyon régi 
templom volt, még az 1300-as évek-
ben építették - mesélte tovább. 

- Olyan régen? - csodálkoztam. 
- Bizony. Már csak a romjai lenné-

Nyiri Zoltán amatőr sportlövő 2014-
ben kezdett légfegyverrel lőni a fonyódi 
lőtéren. Először precíziós lövészettel 
kezdett, asztalon támasztott puskával 
25 és 40 méterre. Később egy ismerős 
indíttatására a lőfegyverekkel is meg-
ismerkedett. Ehhez már fegyvervizsga 
és fegyvertartási engedély is szüksé-
ges volt. Ezt követően a Magyar Dina-
mikus Sportlövő Szövetség (MDLSZ) 
által szervezett eseményeken vett 
részt amatőrként. Folyamatosan bő-
vítette fegyverarzenálját, mely azóta 
odáig fejlődött, hogy az MDLSZ gyors-

nek, ha nem restaurálták volna. 
Ilyenkor mindig megkérdeztem, mit 

is jelent az a furcsa szó, és Nagypapa 
türelmesen elmagyarázta újra és újra 
az idegen szó jelentését. 

Amikor a gyermeknevelésről hallok 
a tévében, rádióban, mosolyognom 
kell, hisz sokan még mindig nem tud-
ják, hogy a gyermeknevelés alapja a 
szülők és a család példája? Minden 
kisgyerek szivacsként szívja magába, 
amit maga körül lát, hall, tapasztal. 
Beszélni is az édesanyját utánozva ta-
nul meg, viselkedni úgy szintén. Min-
denben a környezete példáját követi, 
ezért nem mindegy, milyen ez a kör-
nyezet. Jómagam csodálatos embe-
rek példáját követhettem, s amit ma-
gamba szívtam gyermekként, mélyen 
meggyökerezett bennem. Számomra 
mindig ünnep volt Kisasszony napja. 

Már nagyobbacska voltam, amikor 
ezen a napon egyszer részt vehettem 

az andocsi búcsún. Gyalog tettük meg 
az utat, akkoriban ez természetes 
volt. Ma is magam előtt látom éneklő, 
imádkozó kis zarándokcsoportunkat. 
Visszafelé már fárasztóbbnak tűnt az 
út. Amint hazaértünk, keresztanyám 
így szólt hozzám:  

- Jegyezd meg, kislányom, és ne fe-
lejtsd el soha, hogy Mária születése a 
mi üdvösségünk hajnala! Az ő alázatos 
élete legyen követendő példa előtted! 
Imádkozz mindig Hozzá! 

	 	 	 Lévay	Mária

Nyiri Zoltán országos bajnok
pont számaiban minden divízióban és 
kategóriában meg tudja mérettetni tu-
dását.

2014-ben, tehát már az első évben 
sikerült az első érmet is megszereznie. 
Attól fogva minden évben szépen gya-
rapodott az éremkollekció, a kezdeti 
sikerekhez képest nagyobb kategóri-
ákban, nagyobb kaliberű fegyverekkel. 

A 2020-as esztendő meglehetősen 
termékeny időszaknak bizonyult, noha 
a tavasszal a koronavírus járvány miatt 
egy ideig a lövészversenyek is szüne-
teltek. Azonban csak ebben a naptári 
évben tucatnál is több érmet szerzett a 
fonyódi sportlövő, zömmel május óta. 
Ennek az időszaknak a csúcsa egy ül-
lői versenyen volt augusztusban, ahol 
az MDLSZ háromnapos rendezvényén 
közel 200 nevező társaságában, az 
országos bajnoki címet hódította el 
Nyiri Zoltán, kiskaliberű puska nyílt 
irányzék kategóriában.

„Nyílt irányzékkal lövünk ebben a ka-
tegóriában, 25 méterről szabad szem-
mel kell látnunk azt a körülbelül 3 centi-
méteres karikát, amibe bele kell találni, 
kézből, 25 másodperc alatt 5 lövést le-

adva. Meghatározóak a fényviszonyok 
is, mennyire tűz a nap a célra, vagy 
éppen kevésbé, de ez befolyásolja a 
látásunkat. Aznap sikerült ezzel a nyílt 
irányzékkal jól lőnöm.” - szerénykedett 
a bajnok.

Első ízben sikerült országos bajnoki 
címet lőni, de még nincs vége sem az 
évnek, sem a terveknek. 

„A versenyeknek van egy összesített 
eredménye, a további versenyeken is 
szeretnék jól lőni és sikeres szereplés 
esetén az összetettben is az élre állni.” 
- tűzte ki a célt Nyiri Zoltán.

Mint elmondta, fontos az utánpótlás 
a fonyódi lőtéren, így szombat délutá-
nonként várnak minden érdeklődőt, aki 
kedvet kapott a lövészethez. Érdemes 
légpuskával kezdeni, megtanulni fegy-
vert kezelni, elsajátítani az alapokat. 
Ha az alapok rendben vannak, akkor 
lehet továbblépni nagyobb kaliberű 
fegyverkategóriába. Akár családi prog-
ramnak is beleillik a hétvégébe a lövé-
szet és nem elhanyagolható tény, hogy 
immár egy országos bajnok tanácsait 
fogadhatjuk meg, illetve leshetünk el 
fortélyokat tőle.
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Feng shui a hálószobában
A feng shui szerint a hálószoba a 

ház három LEGFONTOSABB HELYI-
SÉGÉNEK egyike (a másik kettő a 
konyha és a nappali). Mivel életünk 
csaknem egyharmadát alvással tölt-
jük, ezért lényeges a háló kiegyensú-
lyozott berendezése, elősegítve ezzel 
zavartalan pihenésünket.

Egy hosszú munkanap után tes-
tünknek és elménknek megnyugvásra 
és újjáéledésre van szüksége. Mély 
alvás során sejtjeink újjászületnek, 
felépülhetnek, erősödhetnek. A szer-
vezetben felgyülemlett hulladékok fo-
kozatosan gyűlnek össze a „kijáratok-
nál”, majd a vizelettel, a széklettel és 
az izzadsággal távoznak. 
Az ALVÁS passzív, azaz 
JIN TEVÉKENYSÉG, ezért 
alacsony aktivitású terü-
letre kell helyezni a szo-
bát: az épület hátsó ré-
szébe ill. az első szintre. 
Ha a ház első részében 
van, akkor álmatlanok le-
szünk - használjunk ilyen-
kor sötét, mély színeket, 
lekerekített formájú bú-
torokat és hangulatvilá-
gítást! Az éjszakai nyuga-
lom hiánya sajnos mindig 
megbosszulja magát. Rendelkezzen a 
tér hátsó ajtóval vagy ablakkal, hogy 
az elhasználódott chi ott távozhas-
son!

NE LEGYEN A HÁLÓSZOBA garázs- 
vagy raktár felett; WC-vel szemben, - 
mellett vagy - felett; konyhával szem-
ben, -  mellett, - alatt vagy - felett; 
nappali- vagy a gyerekek játszószobá-
ja mellett; villamos vagy vasútvonal 
70 méteres körzetében; hentesbolt-, 
temetkezési vállalat-, kávéház-, ze-
nés bár- vagy diszkó felett; főút- vagy 
országút-, szemétgyűjtő hely mellett 
vagy közelében; hosszú folyosó vé-
gén.

AZ ÁGY fejünk felőli végét falnak 
támasztva helyezzük el, az ajtóval 
átlósan szemben azért, hogy hama-
rabb lássuk a belépőt, mint ő minket! 
Fűtőtest vagy ablak elé ne kerüljön! 
Éjszakára húzzuk be a sötétítő füg-
gönyt! Ne legyen az ágy ajtóval átel-
lenben (ravatalozó fekvés) és az ajtó 

vonalában vagy ajtó és ablak között (a 
huzatenergia miatt)! Szükséges, hogy 
a hálóhelyet három oldalról körbe tud-
juk járni és mindkét fél le tudjon száll-
ni, ha társra vágyunk. Az ágy alatt 
se akadályozza semmi a chi szabad 
áramlását! Ne tegyük a padlózatra a 
fekhelyet, mert a hideg energia vagy 
az elektromos vezetékek árthatnak 
az alvónak, és alvászavart, szívprob-
lémákat okozhatnak. A padlóról fel-
szálló por allergiakeltő lehet. A fekvő-
helyünk alatt és környékén ne legyen 
káros földsugárzás, mert halálos be-
tegséget okozhat! Az ágyat legalább 
1 méterre állítsuk olyan ablaktól, 

melynek talpazata minimum 1 méter! 
Padlóig üvegezett ablaktól legalább 2 
méteres táv tartandó! (Ezek az abla-
kok chi-t kivezető csövek: a lakókat 
is kifelé húzzák magukon és ez aggo-
dalmat, idegességet kelthet.) Teljesen 
üvegfalú toronyházban tériszonnyal 
kapcsolatos betegségek léphetnek fel 
(paraván vagy 1,5 méter magas fatáb-
la segíthet). Felejtsük el az ágy átlós 
elhelyezését, mert ekkor az energia a 
sarok felé megy, majd visszafordul és 
támadja az alvót! Ne kerüljön az alvó-
hely a fürdőszobai falhoz sem, ahol 
vízcsövek futnak, mert a vezetékben 
áramló hideg víz jin erőt képvisel, ami 
reumatikus fájdalmakat, gyenge im-
munrendszert, felső légúti illetőleg 
tüdőbetegségeket eredményezhet! 
Párkapcsolat esetén a franciaágy a 
legjobb választás vagy tehetünk kö-
zös lepedőt az összetolt ágyakra!

A LEVEGŐ TISZTÍTÁSÁHOZ helyez-
zünk 1 méternél alacsonyabb növényt 

az ágytól 2-3 méterre! Ne alkalmaz-
zunk sok növényt, mert oxigént szív-
nak el és így elhasználhatják a chi 
java részét!

Az ágy feletti MENNYEZETI GE-
RENDA fejfájást, ingerlékenységet, 
derékfájást, gyomorpanaszokat, 
izzadékonyságot és elhidegülést vált-
hat ki. Orvosolhatjuk álmennyezettel, 
baldachinnal vagy egyéb textíliával.

A TETŐTÉRI ABLAK olyan érzést 
kelt, mintha valaki benézne, ezért éj-
szakára takarjuk el függönnyel vagy 
rolóval!

TÜKÖR ne legyen a hálóban úgy, 
hogy az ágyból láthassuk magun-

kat, mert megzavarhatja 
az auránkat, felerősíti a 
szellemképet, álmatlanok 
leszünk és szét is választ-
hat egymástól. Ha mégis 
van, vegyük le vagy fedjük 
be éjszakára!

Az ELEKTROMOS KÉ-
SZÜLÉKEK károsan be-
folyásolják az éjszakai 
pihenésünket.  A TÉVÉ de-
pressziót és válást okoz, 
ezért estére borítsuk be 
vagy tegyük szekrénybe! 
A csatlakozót húzzuk ki a 

hálózatból, mielőtt aludni térnénk!
AZ ÉLES SARKOKAT kendővel vagy 

növénnyel tüntessük el!
Ne rendezzünk be DOLGOZÓRÉSZT 

a hálóban; ha mégis, paravánnal, füg-
gönnyel, szekrénnyel válasszuk el!

A SZÉLCSENGŐ, a KRISTÁLYGOLYÓ 
is aktív energia, ezért mellőzzük a he-
lyiségben!

VÍZ (akvárium, csobogó, vizet ábrá-
zoló kép) se kerüljön ebbe a szobába, 
mert az fokozhatja a betörések szá-
mát!

Minden FELESLEGES TÁRGYTÓL 
(ruha, pipere stb.) mentes legyen. Má-
sik helyen (pl. gardróbszoba) tegyük 
le a ruhát, ami aznap rajtunk volt, mi-
vel az magába szívta a külvilág ener-
giáját!

Ha ÚJ HELYRE költözünk, ne vigyük 
magunkkal a matracot, vagy tisztítsuk 
ki, ha új életet szeretnénk!

	 	 			dr.	Fauszt	Terézia
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Hatvankét évvel ezelőtt, ahogy az 
örök barátságok köttetnek, megismer-
kedtem Bálint Lehel tanár úrral. Együtt 
töltött nyári szabadságunk során az if-
júi hév diktálta szórakozásunk központi 
témáját a sport képezte. Szárazon és ví-
zen egyaránt, este pedig a táncplaccon 
villogtattuk tudásunkat. Csodálatos 
nyár-időben, a Béketábor legvidámabb 
barakkjában, a hazai- és nemzetközi 
nyaralók színes forgatagában Fonyód 
nemcsak élhető, de játszható kellemes 
környezetnek bizonyult. 

Napjaink Városi strandja nevet 
viselő fürdőhely mellett, a nyárfák-
kal szegélyezett 7-es út bitumenes 
talaja lehetővé tette, hogy lábtenisz 
pályát rajzoljunk fel az úttestre. - Az 
ötletet diákkori emlékként a kaposvá-
ri strandon látott lábteniszezők játé-

Fonyódon futották az O’pen Skiff 
utánpótlás osztály első hivatalos ma-
gyar bajnokságát. Egyesületünk, a Va-
gabund Vitorlás Sportegyesület telep-
helye, a fonyódi Vízisport Központ adott 
otthont 2020. augusztus 15-18. között 
az O’pen Skiff magyar bajnokságnak. 

5 klub – a Vagabund Vitorlás SE, a 
Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület 
(BMF VSE, a Tatai Vitor-
lás Iskola (TVI), a Túravi-
torlás Sportklub (TVSK) 
és az agárdi VVSI - kép-
viseletében 20 egység 
várta az első futam rajtját 
augusztus 15-én. A részt-
vevő versenyzők száma 
elérte - a Magyar O’pen 
Skiff Osztályszövetség 
megalakulásakor és a 
hajóosztály hazai pálya-

Fonyódi lábtenisz egy „kívülálló” szemével

Sikeresen zárult a VAGABUND Sport első bajnoksága

kából merítettem. - Az egy-egy elleni 
egyérintős játékot a negyedóránként 
megzavaró autóforgalom miatt ké-
sőbb áthelyeztük a strand területére. 
A lombos fák között találtunk egy 
kisméretű tisztást, ahol az egy-egy 
elleni játék tovább színesedett. A 
térfeleket elválasztó, két fa közé ki-
feszített zsinórral és a lepattanó lab-
dát többszöri érintéssel, lábbal, fejjel 
a levegőben tartva helyet változtatva 
(cipelve), kivárva az ellentámadás 
megfelelő pillanatát, lehetett az el-
lenfél térfelére juttatni. 

Az idők során a pályák méretei bő-
vültek, minőségük javult, a szabályok 
változtak (házi szabályok), a lábtenisz 
szimpatizánsai gyarapodtak. Lehel ba-
rátom megszerette a játékot, a sportág 
felkent papja követendő jó példával- 
apostola lett. 

A fonyódi lábtenisz igazi reneszán-
szát a gimnáziumi vizitelep létreho-
zásakor élte meg. A földes, majd mű-
anyag borítású pályán többnyire páros 
formában a nemzetközi szabályoknak 
megfelelő magas színvonalú játék való-
sult meg. Jómagamnak két idényt kény-
szerűen ki kellett hagynom, közben az 
összeszokott, a játékban megerősödött 

párok küzdelme, majd visszavágója idő-
ben kiszorított a küzdelemből. 

Érdeklődésem azonban továbbra is 
lankadatlan maradt a helyi, a hazai és 
a nemzetközi események iránt. Nézője 
voltam a Magyarországon rendezett 
Lábtenisz Európa Bajnokságnak és bol-
dogan gratuláltam a hazai győztesnek, 
a kétszeres világbajnok, Európa-bajnok 
Farkas Jánosnak, aki hálás tanítvány-
ként interjúi során mindig megemléke-
zik közös múltunkról. Így: miután kö-
szönetet mond segítőinek, „S végezetül 
hadd említsek meg egy nevet: Fertői 
Pált, akinél megszereztem az alapokat.” 
Felkért partnereként egyik látogatása 
alkalmával magam is pályára léptem a 
helyi favoritok ellen, az önbizalmat nö-
velő eredmény természetesen egyértel-
műnek bizonyult.

Néha hallomásból, vagy a Fonyódi 
Hírmondóból értesülök arról, hogy Le-
hel barátom emlékének tisztelegve csa-
ládi indíttatású rendezésben Fonyódi 
Nyílt Lábtenisz bajnokságot rendeznek. 
Ilyenkor örömmel emlékszem vissza a 
régi időkre, és boldog vagyok, hogy az 
elhullajtott magok jó talajra találtak.

	 	 	 							szerző

futásának kezdetekor - 2017-ben kitű-
zött célt, ami 20 hajót jelent. Ez azért 
is fontos mindannyiunk számára, mert 
a résztvevő egyesületek mind saját ma-
guk erejéből jutottak odáig, hogy ezek-
kel a hajókkal rendelkezzenek. A VAGA-
BUND Sport versenyzőinek eredményei: 
11. Sztankula Márton, 12. Bakai Cson-
gor, 14. Sztankula Ágnes, 16. Horváth 

Barnabás László, 19. Kun Benedek, 20. 
Fekete Hanga Vanda. Büszkék vagyunk 
rájuk, hatalmas kitartást tanúsítottak a 
verseny négy napja során! Versenyzőink 
felkészítését Kocsis Gergő Boldizsár 
végezte, neki köszönhetően egyesüle-
tünk versenyzői (utánpótlás) létszáma 
4 főről (2019 év) 10 főre (2020 év) nőtt. 
Felkészülésük technikai segítője Deák 

Balázs, az ő feladata töb-
bek közt a hajók felkészí-
tése, karbantartása, utaz-
tatása, és a motorcsónak 
vezetése. Ezúton is kö-
szönjük mind kettejük és 
minden önzetlen segítőnk 
4 nap alatt végzett mun-
káját.

VAGABUND
Vitorlás Sportegyesület
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APRÓHIRDETÉSEK
Angol nyelvtanárnő angol órákat adna! 
Tel.: 06-30/461-1236

•••
Udvaros/Karbantartó munkalehetőség a 
Hunnia Vadgazdálkodási Kft. fonyódi te-
lephelyén. Legyél magadra és környeze-
tedre igényes, megbízható, rendszerető 
személyiség, büntetlen előéletű, rendel-
kezz jogosítvánnyal. Feladat: Telephely 
épületének, udvarának és környezetének 
tisztán-, rendben tartása, karbantartási 
feladatainak ellátása, kertészeti mun-
kák végzése. Az állás teljes munkaidős. 
Fényképes önéletrajzodat és kérdései-

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

További információ:  +36-20/231-2377; +36-20/522-9905; +36-20/521-7002;

det a hunniavad@hunniavad.hu e-mail 
címre várjuk.

•••
Albérlet! Hosszú távra kiadom 54 nm-es 
nyaralómat szeptembertől nemdohány-
zó, biztos jövedelemmel rendelkező fia-
tal párnak, vagy gyermekes családnak. 
Terasz, udvar, autóbeálló van. Tel: 06 70 
6365 662. E-mail: klingne57@gmail.com.

•••
Használt emeletes ágy eladó – 18.000 
Ft! Érdeklődni: 06-30/682-9553

•••
Vállalunk fűnyírást, sövényvágást, 

sziklakertépítést, nyaralók karbantar-
tását, kisebb házimunkát, festés – má-
zolást. Érd.: 06-30/961-7278; e-mail: 
szspiritkft@gmail.com

•••
Megbízható diplomás óvónő gyermek-
felügyeletet, idősgondozást vállal Fonyó-
don és környékén. Tel: 06-20/390-3356

•••
Zrínyi Miklós magasépítő technikus, épí-
tési vállalkozó, kivitelező. Lakó és nem 
lakóépületek kivitelezése, kőműves mun-
kák, hő-, hang,- vízszigetelés, földmun-
kák, fuvarozás. Tel.:  06-30/542-8373

Fonyódi siker az 52. Kékszalagon
Vörös Kiara „utolsóéves” RS Feva 

utánpótlásnövendék versenyző és ver-
senybíró, kedvtelési célú vitorlásjogo-
sítványát is már megszerezte. Az 52. 
Kékszalagon az Elliott 770 hajóosztály-
ban meg sem állt csapatával a dobogó 
legfelső fokáig.

„A 4Ladies Cup-on már tudtam, hogy 
megyek az idei Kékszalagra, a csapat 
nagy részével a Kékszalagon is egy hajó-
ban voltunk. Glatz Ferenc kormányossal, 
Pintér Vica, Berecz Tímea, Fekete-Vigh 
Zsuzsa mancsaftokkal és a hajó kabalá-
jával, Timi 12 éves kisfiával Nász Roland 
részvételével nyertük meg az Elliot 770 

hajóosztályban az aranyérmet. Az adre-
nalin miatt semmit nem tudtam aludni a 
versenyünk ideje alatt. Sikerekben gaz-
dag volt, az biztos! Úgy gondoltam ed-
dig, hogy mindig kishajós versenyeken 
fogok majd részt venni, erre, az idei év-
ben, az érettségim megszerzésének és 
ennek a számos téren rendhagyó évnek 
a nyarán, egyből a Kékszalagra jutok el, 
ahol be is zsebelhettem csapatommal a 
hajóosztályunk aranyérmét. Nagyon bol-
dog vagyok, még szinte fel sem fogtam 
mi történt, történik körülöttem!”

  forrás:
    Vagabund Vitorlás Sportegyesület

Vörös Kiarával 
egy bővebb inter-
jút a www.fonyod.
hu weboldalon ol-
vashatnak, illetve 
a Fonyód Média  
facebook oldalán és 
youtube csatornáján 
egy vele készült vi-
deós anyag is meg-
tekinthető! 

A Virág - Molnár Nacra 17 kata-
marán páros az idei 52. Kékszalag 
Nagydíjon rendkívüli alkalomból a 
GET The RED katamaránnal abszo-
lút 13. helyen futott. Eddig nagy 
katamaránokat női kormányos még 
nem vitte a Kékszalag történelmé-
ben. Virág Flóra a legjobb női kor-
mányos elismerést kapta.

A 2020-as Get The Red csa-
pata (Virág Flóra, Molnár Dávid, 
Nagykovácsy Tibor, Koncz Ádám, 
Marton Adorján, Takácsy Levente).

Bővebb beszámolót a Virag/
Molnar sailing team facebook ol-
dalán, továbbá a The RED facebook 
oldalán olvashatnak.
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x. családi futónap
Idén is szeretettel várunk minden kedves mozogni vágyót,  
családokat,  baráti társaságokat a VIGADÓ TÉRRE a jubileumi 
családi futónapra. Idén két távot teljesíthetnek a résztvevők!
A rövidebb szakasz 2800 méter lesz, a hosszabb pedig 5500 
méter, melybe beletartozik az Árpád parti rekortán futópálya is!

Program: 
9:00
9:30
10:00
11:00

Találkozzunk 2020. szeptember 20-án, 9 órakor!

hajrá fonyód!

Esőnap: szeptember 27.Regisztráció
Bemelegítés
Rajt
Eredményhirdetés, díjkiosztás

Minden versenyzőnek - aki teljesíti a távot - ajándék futópoló jár!


