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

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

Nyitva tartás: H: 9:00-17:00, K: 12:00-17:00, SZE: 9:00-17:00, CS: 10:00-18:00, P: 9:00-17:00, SZO: 9:00-13:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Csoportoknak előzetes bejelentés alapján más időpontban is.

Közérdekű információk

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon / Fax: +36 85/560-287; Ügyeleti telefonszám: +36-20/380-4728
E-mail: info@fonyodert.hu; Weboldal: http://fonyodert.hu/

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

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

Magyarország köztársasági elnöke országos nép-
szavazást tűzött ki a következő kérdésben:

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történő kötelező bete-
lepítését?

A 2016. október 2-ára kitűzött országos népszava-
záson szavazni csak személyesen az értesítőben meg-
jelölt szavazóhelyiségben lehet.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát, va-
lamint személyi azonosítóját vagy lakcímét igazolja.

Ennek igazolása lakcímigazolvány és érvényes:
• személyazonosító igazolvány vagy
• útlevél                                      vagy
• vezetői engedély                      vagy
• lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó 

személyazonosító igazolvány.
A szavazatszámláló bizottság azt a választópolgárt, 

aki a személyazonosságát és a lakcímét nem tudja 
megfelelően igazolni, vissza fogja utasítani.

A választójog gyakorlásának biztosítása érdekében 
felhívom valamennyi választópolgár figyelmét arra, 
hogy a személyazonosságának igazolására alkalmas 
igazolványok érvényességi idejét még a szavazás 
napját megelőzően ellenőrizze le, esetleges érvénye-
sítéséről gondoskodjék.

A választópolgár ha a szavazás napján az értesítő-
ben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de 
MAGYARORSZÁG területén tartózkodik, átje-
lentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Átje-
lentkezéssel Ön a kérelmében megadott magyaror-
szági településen szavazhat.

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző má-
sodik – 2016.09.30. - napon 16.00 óráig kell megér-
keznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló ké-
relmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe 
vétellel Ön a kérelemben megadott külföldi telepü-
lésen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson sza-
vazhat. A kérelemnek legkésőbb  2016.09.24. 16.00  
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazó he-
lyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A 
kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási 
irodához nyújthatja be, legkésőbb a szavazást meg-
előző második -2016.09.30.- napon 16.00 óráig. 

A szavazás napján 
– 2016.10.02. - 15.00 
óráig a lakcíme sze-
rinti szavazókörben 
működő szavazat-
számláló bizottságtól 
kérhet mozgóurnát.

A fenti kérelmeket 
benyújthatja az in-
terneten keresztül a 
Nemzeti Választási 
Iroda honlapján: www.valasztas.hu

A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye 
szerinti helyi választási irodába, ehhez nyomtatvány 
a www.valasztas.hu honlapról tölthető le.

A mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell 
küldeni ahol a névjegyzékben szerepel. Ha átjelent-
kezést kér és mozgóurnát is igénybe szeretne venni 
először az átjelentkezést kell kérelmezni, majd az er-
ről kapott értesítést követően kell a mozgóurna iránti 
kérelmet továbbítani annak a településnek ahová az 
átjelentkezését kérte!

A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt megha-
talmazással rendelkező megbízott útján is benyújtha-
tó.

Személyes ügyintézésre is lehetőség van a lakóhely 
szerinti helyi választási irodában.

Ha az értesítő kiállítása után megszünteti magyaror-
szági lakóhelyét, akkor ahhoz, hogy a népszavazáson 
részt tudjon venni, a központi névjegyzékbe regiszt-
rálnia kell.

Figyelem! Változás van!

Fonyód Város Közigazgatási területén az alábbi 4 szava-
zókör került kialakításra:

001. sz. szavazókör    Hunyadi J .u. 3. (Mátyás Király 
Gimnázium) (településszintű lakóhellyel rendelkező, 
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok) 

002. sz. szavazókör    Béke u.1. (Bacsák György Szak-
képző Iskola)

!    003. sz. szavazókör    Fő u. 19. (Tűzoltó Szertár)    
VÁLTOZÁS! 

003. sz. szavazókör    Fő u. 25. (Óvoda)
004. sz. szavazókör    Vízmű u. 1. (Vízmű)
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.

valasztas.hu honlapon találhat választ vagy a polgármes-
teri hivatalban működő választási irodától a 85/562-980 
számon kérhet részletes tájékoztatást.

Dr. Széll Attila s.k., a helyi választási iroda vezetője
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FONYÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Elérhetőségek:
Központi szám: 85/562-980

Polgármester – Jegyző Titkárság: 85/562-990

Beruházási és Kabinet Iroda:

Társulási Csoport:    85/562-991
Beruházási Csoport:   85/562-992
Iktató:     85/562-993

Pénzügyi Iroda:

Pénzügyi csoport:   85/562-984

Adócsoport:
Horváthné Czár Katalin  85/562-995  
(ügykörök: gépjárműadó, idegenforgalmi adó, épít-

ményadó területi felosztás szerint)
Kárászné Pintér Szilvia  20/238-0972  
(ügykörök: iparűzési adó, építményadó területi fel-

osztás szerint)

Horváthné Iváncsics Erika  20/235-7063  
(ügykörök: végrehajtás, talajterhelés, építményadó 

területi felosztás szerint)

Pálfi Gabriella   85/562-983  
(ügykörök: méltányosság, részletfizetési kérelem) 

Hatósági Iroda:

Anyakönyv: Dr. Hengerné Keresztény Zsuzsanna   
20/238-5371

Hatósági ügyintéző: Kertész-Balázs Katalin  
20/234-5368

Szociális ügyintéző: Gerberné Csépe Mónika  
85/562-989

Közterület-felügyelők:
Hugyecz Balázs:   20/378-8079
Hugyeczné Erdős Zsófia:  20/320-1794

Építésügyi Csoport:   85/562-996
szerkesztőség

2016. október 2. - Népszavazás a kényszerbetelepítés ellen
A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a 

kényszerbetelepítés ellen. A referendumra azért van 
szükség, mert Brüsszel arra tett javaslatot, hogy az 
Európai Unióba érkező bevándorlókat egy előre meg-
határozott kvóta alapján ossza szét a tagállamok kö-
zött, kötelező jelleggel. Ez tehát azt jelentené, hogy a 
jövőben brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy 
hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, az 
Országgyűlés és a magyar állampolgárok megkérde-
zése nélkül. Azt, hogy hány bevándorlót telepítené-
nek be, egy képlet alapján döntenék el Brüsszelben. A 
bevándorlás jelenlegi ütemét és a családegyesítéseket 
is figyelembe véve mindez öt év leforgása alatt egy 
szegednyi ember Magyarországra telepítését is jelent-
heti.

A magyar kormány álláspontja szerint csak a ma-
gyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt 
élni és kivel nem. 

Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét megha-
tározó döntések jogát kivegyék a magyar emberek és 
az Országgyűlés kezéből. Brüsszelt meg kell állíta-
ni! A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet 
küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonja 

vissza a veszélyes javaslatot.

Az október 2-i népszavazás kérdése így szól:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 

hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történő kötelező bete-
lepítését?”

A magyar kormány elutasítja a nyomásgyakorlást! 
Válaszoljunk együtt NEM – el Brüsszelnek! 

(forrás: http://nepszavazas2016.kormany.hu/)
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Folytatódik a Dél-Balatoni vasútvonal felújítása
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A kép illusztráció!

Szeptemberben folytatódik a dél-balatoni vasútvo-
nal korszerűsítése Szántód-Kőröshegy-Balatonszent-
györgy között, valamint Kaposvár-Fonyód vonalon. 
A fejlesztés kivitelezési munkálatai vágányzár mellett 
zajlanak. Mindkét vasútvonalon annak megfelelően 
ütemeztük a felújítási munkálatokat, hogy 2017 nya-
rán a menetrend szerinti vonatforgalom ismét megin-
dulhasson a Balaton déli partján.

2016.szeptember és december között a tervek sze-
rint megépül az új második vágányú szakasz alépít-
ménye is Balatonszemes-Balatonlelle felső térségé-
ben.

A Kaposvár - Fonyód vasútvonalon Osztopán – 
Fonyód között 2016 szeptemberében ütemterv szerint 
ágyazatrostálással és lokális alépítmény-megerősíté-
sekkel indulnak a vágányzárban tervezett munkák, 
melyek a vasútvonal állapotjavítását célozzák meg. 
Ennek előkészítéseként már 2016 nyarán vasbeto-
nalj-javításokat végeztek. Az elhasználódott vasbeton 
aljakat a vágányzári időszakban cserélik.

Az első vágányzárak ütemezése a következők sze-
rint alakul:

2016.szeptember 19. (hétfő) és 2016. december 
10. (szombat) között: Szántód-Kőröshegy–Fonyód 
szakaszon folyamatos vágányzár lesz. A szántód-kő-
röshegyi állomás átépítése miatt a vonatpótló buszok 
hosszabb szakaszon, Siófok és Fonyód között közle-
kednek.

2016.szeptember 12. (hétfő) 2016. december 10 
(szombat) között: Osztopán – Fonyód között folya-
matos vágányzár. Osztopán – Fonyód állomások kö-
zött vonatpótló autóbuszok közlekednek.

Kérjük, hogy utazás előtt a pontos menetrendet il-
letően tájékozódjanak a MÁV-Start Zrt. információs 
felületein, illetve az állomásokon valamint a jegy-
pénztárakban.

Fonyód térségében a következő munkálatok való-
sulnak meg: 

A teljes vasúti pálya átépül, a vonatok újra 100 km/ 
h, a nem beépített szakaszokon 120 km/ h sebességgel 
közlekedhetnek. 

A vasúti pálya vízelvezetését helyreállítjuk-kiépít-
jük, a műtárgyakat újjáépítjük. Gondoskodunk a zaj- 
és rezgésvédelemről.

Fonyódliget, Bélatelep és Alsóbélatelep megállóhe-
lyek peronjait korszerű, sk+55 cm magas peronokká 
építjük át, ahogy Fonyód állomás II. – III. és IV. – V. 
vágányai közötti peronokat is ugyanezen paraméte-
rekkel kivitelezzük. A perontetők szintén megújulnak. 

Az I. vágány melletti peront közös MÁV-VOLÁN 
busz peronná építjük át, mely peron egy részét szin-
tén lefedjük. A térségben lévő valamennyi meglévő, 
kiépített út –és gyalogos átkelőhelyet korszerűsítjük, 
akadálymentessé tesszük. 

Egy helyszínen – Fonyódliget megállóhelynél – kap-
csolódva az átépülő peron végéhez, a Zrínyi utcánál 
új gyalogos átkelőhelyet építünk. Fonyód-Bélatelep 
térségében, a tó vize hullámzásának kitett szakaszon 
a vasúti pályát védő hullámtörő műtárgy épül.

A Fonyód déli irányból (Pécs, Kaposvár) történő 
vasúti megközelítését biztosító Kaposvár – Fonyód 
vasútvonal állapotjavítását szintén elvégezzük, ezzel 
az eredeti 80 km/ h pályasebességet helyreállítjuk, a 
menetidő Kaposvár – Fonyód között ismét 1 óra alá 
csökkenhet.    Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
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A VÜSZ augusztusi munkálatai
A városüzemeltetés munkatársai augusztusban a 

rendezvények helyszíneinek biztosítását végezték, 
folytatták a buszvárók átépítését, az iskolakezdésre 
és a középületek felújítására koncentráltak. Az el-
múlt hónapban már folytatódtak az útfelújítási mun-
kálatok is.

A buszmegállók felújításával már az előző hónap-
ban is látványosan haladtak, a város több pontján már 
a megújult buszvárók fogadták az utazókat. Immár, 
több megállóban felkerültek a város nevezetességeit 
ábrázoló képek, valamint a Fonyód térképek, ami a 
turisták közlekedését nagyban segíti majd. A képek 
tartós, időtálló anyagból készültek, hogy minél to-
vább dekorációja lehessen a megállóknak. Minden 
új buszmegálló korszerű hirdetőfelülettel lesz ellát-
va. Jelenleg már 80%-ban elkészültnek nyilvánítha-
tók a buszvárók. 

A rendezvények helyszíneinek előkészítésén és az 
utómunkákon kívül a 20-i rendezvénysorozatot is a 
városüzemeltetés biztosította. A rendezvény sokakat 
vonzott a városba, ennek megfelelően sok feladat 
hárult a városüzemeltetésre. „Nagyon sok látogató-
ja volt a városnak. Ez a nap okozta a legnagyobb 
kihívást a városüzemeltetés dolgozóinak. Államala-
pításunk ünnepi rendezvénysorozata nagy felkészült-
séget és odafigyelést igényelt.” – mondta Kristóf 
Györgyné, cégvezető.  

Befejeződött a nyári szezon. A városüzemeltetés 
egyes intézményei a nyári időszakban szálláshely-
ként üzemelnek. Ezeket az épületeket vissza kellett 
rendezni, kifesteni. Festést, tisztasági meszelést vé-
geztek, a bölcsődében, óvodában, gimnáziumban, 
általános iskolában és a zeneiskolában, valamint az 
önkormányzat folyosóján a városüzemeltetés mun-

katársai. 
Augusztustól folytatódhatnak az útfelújítási fel-

adatok. Kátyúzási munkálatokat végeztek a Virág, 
Niklai és Kodolányi utcákban. A Szent István ut-
cában kijavították a csapadék által alámosott járda-
szakaszt, immár akadálytalanul tudnak közlekedni a 
gyalogosok. 

Augusztus 31-től a Panoráma strand már nem fi-
zetős, ingyenes a strand területére való belépés. A 
parkolók közül csak a Hunyadi utcai parkoló maradt 
fizetős a nyári szezon elmúltával. 

A kilátók látogatottsága rendkívül megnőtt. A Vár-
hegyi-kilátó nyári nyitva tartása kitolódik, szeptem-
ber 18-ig meghosszabbították. A Sipos-hegyi kilátó 
már csak hétvégenként lesz nyitva, ahogyan szep-
tember 18-tól a Várhegyi Széplátó is. A kilátók őszi 
nyitva tartását és egyéb információkat a városüze-
meltetés munkálataival kapcsolatban megtalálnak a 
VÜSZ honlapján, a fonyodert.hu oldalon. 

szerkesztőség
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Nyár a Fonyódi Turisztikai Egyesületnél
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Fonyód turizmusának fő időszaka, Balaton parti te-
lepülésről lévén szó, a nyári szezon.  A Fonyódi Tu-
risztikai Egyesület idén nyáron is teljes erőbedobás-
sal végezte, a főszezon alatt kibővült, feladatait.

Az egész éven át nyitva tartó Kulturális Központ-
ban működő irodánkban meghosszabbított nyitva 
tartással, míg azon kívül további három Tourinform 
információs ponton vártuk a helyi lakosokat és a hoz-
zánk látogató turistákat egyaránt.

A Dísz téri és a Vígadó téri irodáink mellett, idén 
július közepétől, már a Kilátónál is találkozhattak 
velünk. Információszolgáltatás és kiadványok széles 
választéka mellett Fonyód logóval ellátott terméke-
ket (bögrét, kulcstartót, törölközőt, tollat stb.), egyéb 
ajándéktárgyakat valamint jegyeket a fizetős nyári 

programokra is vásárolhattak 
a hozzánk betérők.

Idén nyáron összesen 19 
diák dolgozott három Tourin-
form információs pontunkon, 
amelyek a hét minden napján 
reggeltől estig nyitva tartot-
tak. Statisztikáink szerint 
üzleteinket összesen 16.489 

fő látogatta meg a június közepétől augusztus végéig 
terjedő időszakban.

A turisztikai egyesület a nyári rendezvények ter-
vezésében, lebonyolításában is aktív szerepet vál-
lalt. A programok hírének terjesztésén- szórólapo-
zás és információ közvetítés- túl a rendezvényeken 
diákjaink bevonásával segítettük az odalátogató-
kat információszolgáltatással, illetve kérdőíves fel-
mérést végeztünk. 

Ugyan a nyár véget ért, azonban a Fonyódi Turisz-
tikai Egyesület munkája nem. Továbbra is várjuk a 
vendégeket és a helyi lakosokat egyaránt szeptember-
ben még a Dísz téren is, míg év végéig a Kulturális 
Központ földszintjén található irodánkban. 

Fonyódi Turisztikai Egyesület

2016. október 1.
Helyszín: Piac

Részletes program:

10:00   Térzene a Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Zenekar előadásában
10:50    Megnyitó – beszédet mond Hidvégi József, Fonyód város polgármestere
11:00     Vásári komédia a Portéka Színpad előadásában
12:00     Fonyódi Betyárok néptánc bemutatója
12:30   Marcali Bajtársi Dalárda
13:00   Megarox operett előadása
14:00   Eraklin táncklub bemutatója
14:30   Tökös játékok
15:00   Tökfaragó verseny eredményhirdetése
16:00   Lord koncert
10:00 – 15:00 Folyamatosan kísérő programok és tökös ételek kóstolása

A rendezvény ingyenes! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A kereszt jele

Tisztelt Olvasók!

Gyakran elgondolkodom, miben és mitől voltak 
különbek nálunk szüleink, nagyszüleink? Miért nem 
voltak idegesek, türelmetlenek, örökké feszültek, 
kapkodók, depressziósak soha, ellentétben velünk és 
utódainkkal? Bár nekik is voltak gondjaik, ők élték át 
két világháború poklát, hadifogságot, Trianont, pad-
lásseprést, kitelepítést, államosítást, mégis különbek 
tudtak lenni nálunk, mert volt hitük. 

Rohanó világunkban kinek jutna eszébe, hogy pár 
percet Istenre is áldozzon drága idejéből?! Pedig 
egy rövid fohásszal bizonyára szebben kezdődne a 
nap. Mennyire más volt minden gyermekkoromban! 
Édesanyám szelíd hangjára ébredtem reggelente. 
Mire testvéreimmel elkészültünk a mosakodással, öl-
tözködéssel, az asztal már terítve várt minket. 

Hamar megreggeliztünk, és indult ki-ki a dolgára. 
Édesanyánk kezünkbe nyomta a tízórais csomagot, 
hüvelykujjával keresztet rajzolt a homlokunkra, úgy 
engedett utunkra minket. Kamaszként restelltem, ha 
más is látta, ahogy anyánk megáld minket, de rosszul 
éreztem magam egész nap, ha véletlenül elmaradt a 
megszokott, reggeli rítus. 

Húsz éves voltam, ami-
kor súlyos betegségben 
meghalt az édesanyám. 
Rengeteget szenvedett, 
így megváltásnak érez-
tem halálát. Hónapokkal 
később döbbentem rá, 
mekkora űrt is hagyott 
maga után.

Sok év telt el azóta. 
Nem tudatosan, ösztö-
nösen kezdtem utánozni 
anyámat, amikor évekkel később, magától értetődő 
mozdulattal rajzoltam keresztet én is kisfiam homlo-
kára, ahogy anyám rajzolt az enyémre hajdanán. 

Drága édesanyám rég elporladt már. Arcvonásait 
felidéznem sokszor nehezemre esik. Ám áldó moz-
dulatát ma is érzem homlokomon. És ahogyan ő hitt 
benne, magam is hiszem, hogy minden gonosztól, 
bajtól és rossztól megoltalmaz engem és szeretteimet 
a kereszt jele. 

Lévay Mária
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Mint bizonyára értesültek róla, a mentőállomá-
sunk visszaköltözött 2016.01.-21-én Fonyódra, a 
megszokott helyre. Szükség volt a bútorzatunk egy 
részének cseréjére elhasználódás miatt, ezt önerőből 
nem tudtuk megoldani! Pár jó szándékú helyi, illet-
ve környékbeli magánszemély, illetve vállalkozók 

magukénak érezték ezt a problémát, s nagylelkűen 
felajánlottak konyhabútort, forgószékeket, irodabú-
torokat, iroda székeket. Volt, aki munkájával segített 
a kollektíván, térítés nélkül. Az udvarunk egy részére 
tört aszfaltot kaptunk felajánlásból, melyet el is mun-
káltak! Egy helyi vállalkozó Kardos János ügyvezető 
Igazgató Úr jóvoltából, a nyarunkat megkönnyítvén 
klímaberendezést ajánlott fel, melyet be is szerelt 
térítésmentesen!  Az ordacsehi Polgármester Úr, a 
mentés biztonsága érdekében felajánlott egy szintén 
klímás apartmant, térítésmentesen, hogy az Országos 
Mentőszolgálat mentési pontot hozzon létre a nyá-
ron, az autópálya gyorsabb elérhetősége céljából! Fo-
lyamatosan kapjuk a kis plüss figurákat, melyeket az 
ellátandó kisgyermekeknek adunk!  Nagyon szépen 
köszönjük a nagylelkű segítséget MINDENKINEK!

Tisztelettel: A Fonyódi mentőállomás, és a Fonyó-
di Mentőalapítvány kollektívája

Barka Gábor, Haizer István, Kardos Károly, Né-
zics Attila, Tóth József, Zákányi  János, Wéber Gyu-
la, Albrecht Zoltán, Böröcz József, Böröcz Lénárd, 
Püspök Zoltán, Molnár Tibor, Riba Gábor, Sziraticza 
Gábor,

www.fonyodmentok.hu; ahol a közeljövőben be-
számolunk az idei nyári eseményekről
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Ismerd meg a bambuszpálcas lifting masszázs
különleges szépítő-ránctalanító élményét!

Szinergiában az arcszobrászat és a relaxálás, 3 féle 
speciális ránckezelő masszázzsal. 

LYMPHO-ENERGETIQUE üdvözlő masszázzsal 
fogadunk és kezdjük meg a kezelést, hogy megfelelően 
ráhangolódj a következő kényeztető 2 órára. Ezt követi 
a Cévéblé multivitaminos anti-age masszázs, mely ki-
fejezetten a ráncokon dolgozik, majd a bambuszpálca 
megfelelő végeit speciálisan alkalmazva, nagyon kicsi 
kötőszöveti részeket, izomrostokat tudunk kiemelni an-
nak környezetéből, így passzív tornára késztetni azt. A 
laza, logó részek, izomrostok kiemelésével az adott te-
rületre friss szöveti nedvet préselhetünk, ami által újra 
friss és üde állapotba kerülnek az addig pangó, tónus-
talan részek is. Az ilyen helyspecifikus passzív izom-

torna segítségével nagyon kifinomult és mégis haté-
kony arcszobrászatot végzünk, melynek eredménye 
egy feszesebb, simább, fiatalosabb arc.

A PHYT’S Multi-Vita Aromalliance Anti-age ráncta-
lanító-relaxaló kezelés és
bambuszpálcás lifting masszázs 2 óra különleges 
szépítő élményt nyújt számodra. 
Ára: 24.900 Ft Információ, bejelentkezés: 06 30/267-
9371

Dermisz Professzionális Kozmetika 
és Fényesztétikai Kezelőszalon
8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 
www.exkluziv-kozmetika.hu

(x)
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Programok szeptember 18-tól október 9-ig

Szeptember 18. Vasárnap
VI. Családi futónap

Helyszín: Vigadó tér, 10 óra

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

Kikötő, Piac,  Vigadó tér
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Szeptember 24. Szombat
Oldtimer autós felvonulás és bemutató

Helyszín: Piac, 15 óra

Szeptember 27. Kedd
Ökumenikus Kulturális Estek: Pőcze István evangélikus lelkész előadása

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Szeptember 30. Péntek
„Humor a zenében - zene a humorban” előadók: Czigány György és Vén Zoltán

Helyszín: Múzeum, 15 óra

Szeptember 30. Péntek
Losonczi Lilla festőművész kiállítása, Pitti Katalin közreműködésével

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Október 1. Szombat
Tök Jó Nap! (részletes program a 7-ik oldalon)

Helyszín: Piac, 10 óra

Október 7. Péntek
Pállay Kovács Szilvia előadása: Indigó, kristály gyermekeink alkotásaik tükrében

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Október 7. Péntek
„Az októberi égbolt csillagképei” - őszi csillagnézés 

Helyszín: Múzeum, 19.30

Október 8. Szombat
„Őszi madárfigyelés” - Kovács Gyula erdőmérnök vezetésével

Helyszín: Kikötő, 14 óra

Október 9. Vasárnap
Udvaros Dorottya színművésznő közönségtalálkozója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra
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Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
   8:00 óra Szent István Kápolna
   9:15 óra Ligeti Kápolna

 11:00 óra Plébániatemplom
 11:45 óra Szent Anna Kápolna
 18:30 óra Plébániatemplom
 

gyermekmisék:
október 8.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Szept.    18. 9:30
Okt.      2.  9:30 
úrvacsorás istentisztelet
Okt.    16. 9:30
A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaórák folytatódnak!
Október 12-én, szerdán 16 órától Ottóffy 

Attiláéknál (Fonyód, Dobó I. u. 2.)

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

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden kedden
17 órai kezdettel

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

fenti alkalmakra!
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Varga István és Szinyei Merse Anna közös ki-
adványa megvásárolható a Fonyódi Kulturális 
Központban, valamint a Fonyódi Múzeumban! 
Színcsodák álmodója - Szinyei Merse Pál Fonyó-
don című könyv ára 2.000,- Ft!

További információ: konyvtar@fonyod.hu

Géger Melinda és Varga István közös munkája, 
a Festők Fonyódon című könyv megvásárolható 
a Fonyódi Kulturális Központban, a Turisztikai 
Egyesület központi irodájában! 
A Festők Fonyódon című könyv ára 4.000,- Ft!

További információ: konyvtar@fonyod.hu
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„Vizes találkozó”

Bánfalvy Ági színművésznő a Feng Shui Galériában 

13

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak hagyomá-
nyos nyári összejövetelén a reggeli találkozásnál két-
ségbeesve láttuk, hogy a gimnázium vízitelepén víz 
és víz van mindenütt, köszönhetően az előző napi 
esőnek és a Balaton kicsapó hullámainak. Nem tudtuk 
megközelíteni az épületet, sem a főzéshez kialakított 
helyet. Természetesen nem sokáig tébláboltunk, gyor-
san munkához láttunk, téglákat, deszkákat raktunk le, 
hogy közlekedni tudjunk. Közben beszélgettünk, vic-
celődtünk és örömmel köszöntöttük a folyamatosan 
érkező volt iskolatársainkat, pártoló tagjainkat, volt 
tanárainkat és a gimnázium igazgatónőjét. A másik 
strandon folyt a lábtenisz emlékverseny, ahol szintén 
több tagunk aktívan közreműködött. Négy új tag is je-
lentkezett, így az egyesület tagjainak száma 195 főre 
nőtt.

A szorgos kezek gyorsan nekiláttak az ebédhez 

szükséges alapanyagok előkészítéséhez, eközben 
mindenki megtanult  egyensúlyozni a lerakott téglá-
kon, deszkákon.

Nem volt könnyű olyan helyet találni, ahol nem fúj 
a szél és nem áll a víz, de végül sikerült, és hamarosan 
finom illatok szálltak felénk: elkészült a babgulyás és 
a paprikáskrumpli is. A közös ebédre már a napocska 
is kisütött. Vidáman és gyorsan telt az idő, örültünk, 
hogy együtt lehetünk!

A  napot a Múzeumban fejeztük be, ahol Minczinger 
Katalin érdekes előadásában sok  adatot megtudtunk 
a délvidéki Palonáról származó Magyar Bálintról, és 
hű katonáiról, akik a török támadások idején halálu-
kig védelmezték Fonyód várát.

Legközelebbi találkozás: Badacsonyi hajókirándu-
lás 2016. szeptember 11-én. 

Németh Julianna

Augusztus hó-
nap meghívott 
színművész ven-
dégét nem kell 
kü lönösképpen 
bemutatni a né-
zőknek.

Sokan emlékez-
nek Szabó Magda 
Abigél cimű re-
gényének Torma 
alakjára melyet a 
filmen a Művész-
nő játszott néhány 
évtizeddel ezelőtt. 

Ez a szerep mai napig meghatározta a színészi pályá-
ját mesélte Bánfalvy Ágnes.

A főiskola elvégése után a nagyhírű Vígszínház-
hoz került neves színészek mellett kapott kisebb sze-
repeket. Aztán a Mafilm stúdiója következett, ahol 
filmszerepekkel halmozták el a színművésznőt pél-
dául az Oscar - díjas Szabó István Mephiszto című 
alkotásában is kiemelkedő alakítást nyújtott.

Következett Párizs, New York, Los Angeles mert 
úgy gondolta a Művésznő, hogy világot kell látni és 
meg kell ismerkedni a másféle kultúrával is. Egy év-
tized múlva mégis visszajött Budapestre, ahol újra 
felfedezték Őt a színházak.

Nemzetközi színiiskolát évek óta működtetett, mert 
a Művésznő célja, hogy segítse és tanítsa a jövő te-
hetséges színészet iránt érdeklődő nemzedékét.

Nagy Katalin, újságíró
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A Szociális Központ hírei
Az idei szeszélyes nyár utolsó hónapja csendesen 

telt a Szociális Központ idősei számára. Csendesen, de 
nem üresen! A tikkasztó hőség nem tette lehetővé na-
gyobb kirándulások, szabadtéri programok megvalósí-
tását, hiszen az idős szervezet nehezen tolerálja a nagy 
meleget. Az augusztus mégis bővelkedett olyan dol-
gokban, melyek gazdagították időseink hétköznapjait. 

Szabadidőnk nagy része azzal telt, hogy a Riói Olim-
piai Játékok tévéközvetítéseit néztük, és izgatottan fi-
gyeltük olimpikonjaink szereplését. A közös szurkolás 
nagy örömet okozott mindnyájunknak, a kiemelkedő 
magyar eredmények pedig minden héten okot adtak az 
ünneplésre. 

Ám a kevésbé élménydús hétköznapok is jó han-
gulatban teltek. A vidám beszélgetéseket legtöbbször 

nagy nevetések tarkították, melyek bearanyozták el-
látottaink és dolgozóink napjait egyaránt. A nagy me-
leget pedig mindnyájan könnyebben viseltük egy-egy 
gombóc fagyi elfogyasztása mellett.

A hónap végén ellátogatott hozzánk Hidvégi József 
polgármester úr, akivel egy kellemes beszélgetés kere-
tében vitathattuk meg ügyes-bajos dolgainkat. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni neki, hogy ilyen sok figyel-
met fordított ránk! 

Nem csak vidámodtunk, de szomorkodtunk is egy 
kicsit. Sajnos az élet úgy hozta, hogy Muskó Zoltán 
Elekné (Zsuzsanna) úgy döntött, hogy itt hagy minket 
és egy másik új „projektbe”fog.  Ezúton is szeretnénk 
neki sok sikert kívánni, az új munkahelyéhez.

Száraz Krisztina

Szeptembertől újra Eraklin Fonyódon!

A fonyódi lakosság már biztosan találkozott valamely 
nyári rendezvényen az Eraklin Táncklubbal, hiszen a 
nagy múltú táncklub tagjai idén nyáron több alkalom-
mal is színvonalas produkciókkal szórakoztatta a bala-
toni közönséget.

A 26 éves múlttal rendelkező Eraklin Táncklub Egye-
sület szeptembertől folytatja tevékenységét Fonyód 
város kulturális és sportéletének aktív résztvevőjeként. 
A versenytáncra szakosodott nagykanizsai klub célja, 
hogy minél szélesebb körben megismertesse és megsze-
rettesse a társastáncot és bemutatókkal, rendezvények-
kel színesítse a régió életét. 

A táncklubba ellátogatók először elsajátítják az 5 latin 
(samba, cha-cha, rumba, jive, paso doble) és az öt stan-
dard tánc (angolkeringő, bécsi keringő, tangó, slow fox, 
quick step) alap ritmusait és alaplépéseit, majd szorgal-
mas gyakorlás által magas szintre emelhetik tánctudá-
sukat. Akiben ott a fejlődés lehetősége és a kitartás, a 
tánc iránti vágy, az kipróbálhatja magát bemutatókon és 
versenyeken is.

Az Eraklin Táncklub várja a kezdők vagy akár már 
tanult táncosok jelentkezését szeptemberben induló cso-
portjaiba! Az órák kedden és csütörtökönként lesznek 
megtartva a Fonyódi Kulturális Központ Színháztermé-
ben. (8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.) 

Szeptember 29-én (csütörtökön) 18:30-20:00 óráig 
egy nyílt óra keretében minden érdeklődő megtekint-
heti az edzéseket, illetve akik kedvet kap, részt is ve-
het az órán!:)

A fonyódi csoportok indulásáról, illetve az Eraklin 
Táncklubról tájékozódhatnak a www.eraklintancklub.
hu weboldalon, e-mailen: eraklintancklub@gmail.com, 
illetve telefonon: Lekszikov Csaba: +36 20 5300 650.

Szeptember 30. 17:30 Idősek napi vacsora – Gimnázium
Október 6. 16.30 Aradi Vértanúk ünnepe - Kossuth erdő
Október 11. 10:00 Szaplonczay emléknap - Panoráma 
sétány
Október 12. 14:00 Artista bemutató – Kulturális Központ
Október 19. 14:00 Kézműves foglalkozás - Kulturális 
Központ
Október 20. 14:00  Sétahajózás
Október 21. 17:00 1956-os városi megemlékezés, kiállítás 

és koszorúzás - Kulturális Központ, 1956-os emlékmű
Október 24. 17:00 Tóth Eszter 1956-os történelmi előadá-
sa - Kulturális Központ
November 2. 17:00 Filmklub, V. Kovács Emőke - Kultu-
rális Központ
November 4. 17:00 Irodalmi est - Kulturális Központ
November 7. 17:00 A Megarox zenés 56’-os műsora  - 
Kulturális Központ
November 11. 16:00 Márton napi vacsora - Gimnázium

Idősek hónapja rendezvénysorozat:



Fonyódi Hírmondó

A múzeum nyári programjai
A Múzeum az elmúlt nyári hónapok során, az ál-

landó és időszaki kiállítások mellett, a Múzeumi és 
Helytörténeti Egyesülettel együttműködve, színes 
programkínálattal várta látogatóit. Bekapcsolódott a 
városi rendezvényekbe, helyszínül szolgált a hittano-
sok- és a kishuszárok rendszeres nyári táboroztatásá-
ba. Idén is megrendeztük a hagyományossá vált Mú-
zeumok Éjszakája országos múzeumi rendezvényt, 
amelyhez hosszú évek óta egész hétvégét betöltő 
programkínálattal csatlakoztunk.

Továbbá a Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi 
Csoportjával közösen, hetente egy alkalommal két 
órán át a múzeumban foglalkoztunk az általános is-
kola nyári napköziseivel. Ugyancsak népszerű volt a 
„Nyitott alkotóműhely” kézműves foglalkozás a nyá-
ri szünidő ideje alatt, amelyet az agyagozás mellett 
kibővítettünk papírfonással.

Az „Időutazás Fonyódon” című városi rendezvény-
hez pedig egy történelmi előadással csatlakoztunk, 
amellyel megemlékeztünk a fonyódi palánkvár kapi-
tányáról palonai Magyar Bálintról és hős katonáiról, 
akik halálukig védelmezték a várat a törökkel szem-
ben.

A Múzeum a nyár során teret adott három idősza-
ki képzőművészeti kiállításnak: Lencsés Ida Feren-
czy-díjas textilművész tárlata a Múzeumok Éjsza-
káján nyílt meg a művészetet kedvelők számára, ezt 
követte a 100 éves jubileumra emlékező „Színcsodák 
álmodója” című Szinyei Merse Pál reprodukciós em-

lékkiállítás, majd a szezon zárásaként Adelmann Ist-
ván kaposvári fotográfus, a Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének alapító tagja mutatta be váloga-
tást műveiből. 

Az ősszel sem maradunk programok nélkül, hiszen 
számos múzeumi rendezvény, emléknap előkészüle-
tei zajlanak. Az őszi hónapokban is várjuk látogatóin-
kat, gyermekeket és felnőtteket egyaránt, a Kulturális 
Örökség Napokra és a Múzeumok Őszi Fesztiváljára!

Horváth Helga

Szeptember 30-tól 
október 29-ig

részletek: 
www.fonyod.hu
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Bölcsődei ballagás

A nyári szünetet megelőző pénteken a bölcsődében 
ünnepség zajlott.

Csinos ruhát húztunk aznap, kicsit a lelkünket is ün-
neplőbe öltöztettük. Lezártuk a 2015-16-os nevelési 
évet az intézményegységben és elbúcsúztunk „gyerme-
keinktől” akik szeptembertől a bölcsőde után az óvoda 

szeretetét, védelmét élvezik. Ki hosszabb, ki rövidebb 
időt töltött a bölcsiben, a nagycsoportosok nagy részé-
nek azonban eljött az idő a búcsúzásra.

Ünnepségünkkel köszöntünk el tőlük, ők pedig a 
csoportszobájukban, utoljára vendégül látták egymást. 
Mi megköszöntük, hogy ha egy rövidebb időre is, de 
részesei lehettünk az életüknek, a szülőknek a sok se-
gítséget, a közös munkát! Nagy öröm volt számunkra, 
hogy a tavasszal óvodába átment gyerekek is visszalá-
togattak hozzánk erre a napra!

Ünnepélyünk alkalmával, a bölcsődében folyamato-
san készített pillanatfelvételekből nyújtottunk át egy 
csokorral a vendégeknek, majd az előbb már említett 
„lakoma” következett.

Így búcsúzott az idei „nagyoktól” a bölcsőde minden 
munkatársa!

Kívánunk nekik szép és tartalmas óvodás éveket!
Heidinger Zsoltné Ari Edina
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AziaTattoo Galéria

Fotó: Geleta József

AziaTattoo Galéria - Művészet az utca túloldalán.
Két évvel ezelőtt a kazincbarcikai születésű férfit 

Fonyódra terelte az élet, itt ismerte meg szintén 
messziről ide költözött szerelmét, egyszerre két ked-
vese is lett, Ő és a városunk. Nem hagyta nyugton 
egy érzés, úgy vélte eljött az ideje annak, hogy régóta 
munkáló alkotói kedve hosszú kihagyás után újra teret 
nyerjen. Az idei nyárra összpontosultak az energiák, 
nyitott a központban egy üzletet, ahol a művészetet és 
a munkát már nem kell elhatárolnia. Tetováló szalon 
és Galéria üde színfoltja lett Fonyódnak: AziaTattoo 
Baranyai Béla erős keze alatt érzékeny lélekre valló 
festmények, és testdíszítő minták születnek idősza-

konként váltakozva, mindezzel teremtve életformát, 
egyensúlyt. A stúdió jellegű terem falain többek közt 
franciaországi utcarészletek egy esti fényben úszó 
drezdai ház, a Badacsony halványan is megkapó lát-
képe fedezhető fel, az útján haladó ember valós szín-
terei. 

„Az ősi kultúrákban a törzsben elfoglalt rangot 
jelezte a testet díszítő minta, míg ma a divat, a va-
gányság a motiváló tényező. A tetoválás inkább jelent 
technikai bravúrt, mint művészi igényt, bár akkor ér-
zem magam a legjobban ha a művészi megfogalmazás 
a lényeg egy munka kapcsán. Robotmunka helyett, 
elégedetten távozó embereket szeretek elengedni az 
üzletemből, akikre időt, energiát, figyelmet szántam. 
Aki engem választ ahhoz, hogy nyomot hagyjak raj-
ta, erősítsem az önkifejezését, annak igyekszem el-
mondani azt is; fontos, hogy a választott minta a test 
áramlásával összhangban legyen.” 

Ahogy a szikár testalkatú, kopasz, fülbevalós, bo-
rostás férfit figyelem, a bizalom, a lelki letisztultság, 
fogalmai jutnak eszembe róla. Rég volt szerencsém 
olyan emberel találkozni, akit ha megkérdeztem mi 
az álma, nem egy nehezen elérhető vágyat említett, 
hanem gondolkodás nélkül azt mondta: 

„most azt élem, amiről eddig álmodtam...” 
Mellory
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LIONS: nyár végi beszámoló
A  LIONS Club tagsága szeptemberben megkezdi a 

2016-2017-es lions évi munkáját. Igaz, augusztus 18-án 
már egy kicsit elkezdtük, ugyanis hatodik alkalommal 
fogadtuk a Mozdulj Egyesület Balaton kerülő tandeme-
seit. Mint már többször hírt adtunk róla ezen a túrán lá-
tássérült emberek kerékpároznak látók vezetésével. Az 
idén nagyon népes volt a mezőny, ugyan is 60 fő kereke-
zett ami azt jelenti, hogy harminc páros volt.  A fonyódi 
kempingben volt a szállásuk, és itt fogadtuk Őket meleg 
vacsorával, amit Tarcsay Gyuri vezetésével „követtünk” 
el. 19-én dr. Lukács Csaba segítségével kipróbálhatták a 
sárkányhajókat.

Olyan jól sikerült, hogy alig akartak útnak indulni. Na-
gyon jól érezték magukat. Köszönet mindenkinek aki se-
gített a szervezésben,és a lebonyolításban.

Szeptember 6-án tartottuk a soron következő taggyűlé-
sünket, amelyen elsősorban a következő LIONS évi mun-
káinkat beszéltük meg, immár az új elnökség vezetésével. 

Remélhetőleg sok szép feladatot tudunk megvalósítani, 
melyről természetesen hírt adunk.

Fábián Lászlóné

FELHÍVÁS!
Feng Shui tanfolyamok indulnak szeptember 24-25-től, fonyódi lakosoknak ingyenesen! Tel.: 06-85/560-257; 06-30/957-1526
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Nők a Balatonért Egyesület prograjmai a Múzeumban

Idén nyáron első alkalommal kapcsolódott be a Nők 
a Balatonért Egyesület Fonyódi Csoportja a Múze-
ummal közösen az iskolások számára szervezett nyári 
napközi lebonyolításába. A tanévzáró után sok gyer-
meknek kínáltunk már első héttől kezdve interaktív, 
játékos szabadidős elfoglaltságot a heti rendszeres-
séggel megrendezésre került foglalkozásokkal. Az 
egyesület önkéntesei és a múzeumi dolgozók közös 
szervezésében minden alkalom egy játékos – ismeret-
terjesztő program valósult meg a vakáció tartalmas, 
de szórakoztató eltöltésére.

Első héten a múzeumban egy kézműves játszóház 
várta a gyerekeket, ahol gombvirágokat és zoknilab-
dát, illetve egy önmaguk által rajzolt és festett „va-
kációs naplót” készíthettek. A következő héten pe-
dig a szikvíz üzemben tettek látogatást, majd a nyári 
meleget kihasználva un. „Vizes napon” vettek részt 
a múzeum-kertben, ahol a NABE vízminta vizsgá-
lására alkalmas eszközeivel, például mikroszkóppal, 
különböző vízmintákat vizsgálhattak meg, fölfedezve 
az azokban élő apró élőlényeket, és a minták közti 
különbségeket. 

Egy másik délelőtt a Játékos Balaton- és a NABE 
Balatonos társasjátékaival tölthették el az idejüket. 
Nagy népszerűségnek örvendett még a gyermekek 
körében a múzeum helytörténeti gyűjteményében 

rögtönzött tárlatvezetés, hiszen sokan közülük már 
korábbról ismerik a gyűjteményt és egymásnak mu-
tatták be, meséltek a kiállított tárgyakról. Mint min-
den alkalommal, ekkor sem távozhattak emlék nélkül, 
mindenki egy-egy kitűzőt kapott ajándékba.

A Kossuth erdőben egy akadályversenyen a gyerme-
kek jókedvvel, összefogással és izgalommal töltötték 
el idejüket, s az eredményhirdetésnél a „Balaton sze-
let” díjat mindenkinek odaítélték. Utoljára azonban 
két napot is együtt töltöttünk a gyerekekkel. Először 
meglepetésként meglátogattuk őket az iskolában, és 
egy igazi huszárlegényt vittünk számukra, aki mesélt 
a huszárság hagyományairól és örökségéről. Búcsú-
zóul pedig a már jól összeszokott társaság egy kirán-
dulást tett a Vár-hegyen, megismerve a tanösvényt, 
Bélatelep és dr. Szaplonczay Manó történetét, akinek 
a sírját is meglátogattuk. 

Látva a gyermekek örömét és a pedagógusok támo-
gató, segítő együttműködését, lelkesedünk folytatásra 
sarkall, hogy jövőre is részt vehessünk a nyári nap-
köziben. S ezúttal is köszönjük minden kedves civil 
segítőnknek, az iskola vezetésének, minden pedagó-
gusnak, akivel együtt dolgozhattunk!

Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi csoportja és
Fonyódi Múzeum

17



2016. szeptember

Balaton-átevezés ’16
Mint azt 2011-től eddig minden év augusztusában, 

így az idén is megrendeztük a Balaton átevezését. Ki 
Badacsonyig, ki Szigligetig és vissza teljesítette a tá-
vot.

A reggeli jelentkezéskor, már éreztük, hogy az idén 
átléphetjük az eddigi csúcsot jelentő 50-es hajószá-
mot. A megérzésünk gyorsan beigazolódott, a rajtra 
67 hajóegységgel (köztük kettő sárkányhajóval) 150 
evezős jelent meg. Örvendetes volt, hogy a résztvevők 
harmada, Fonyódról jelentkezett, jórészük a Fonyódi 
Túrakajak Egyesületből. A túra-verseny előtti eliga-
zítás és Erdei Barnabás képviselő úr bíztató szavai 
után a Magyar Kajak-Kenu Szövetség képviseletében 
Vaskúti Máté köszöntötte a résztvevőket és gratulált 
a szervezőknek az eddigi munkájukhoz. A rajtzászló 
lelendülése után együtt rajtoltak el az evezőseink (ka-
jakosok, kenusok, csónakosok). A jó időnek köszön-
hetően gyorsan haladt a mezőny és az első beérkező 

55 perc alatt már a célban is volt. Miután mindenki 
sikeresen beérkezett és jóízűen elfogyasztotta a bab-
gulyását, majd leöblítette azt egy üveg Fonyódi víz-
zel, egy jó hangulatú eredményhirdetéssel zártuk az 
idei évi Balaton-átevezést.

Köszönöm Óh Zsolt képviselő úrnak, önkéntes ba-
rátaimnak, motorcsónakos kísérőinknek, vitorlásos 
segítőinknek és szponzorainknak: Fonyód Város Ön-
kormányzatának, a Fonyódi Víz Kft-nek és a Fábián 
Pékségnek munkájukat, segítségüket, amivel idén is 
sikeressé tették a túra-versenyünket.

A jövő évi találkozás reményében gratulálok min-
den résztvevőnek!

 Lehel László, szervező                                                                 
www.balatonatevezesfonyod.hu

Új színfolt a fonyódi túrakajakozásban

Az idei Balaton átevezésen a Fonyódi Túrakajak 
Sportegyesületből 26 résztvevő indult:10 ifjúsági, 15 
felnőtt; 1 fő kajak, 1 db 4-es kenu (lányok), 1 db 3-as 
kenu (fiúk), 1 db 8-as kenu (vegyes) és egy 10 fős sár-
kányhajó (vegyes).

A 2 db sárkányhajót a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség jóvoltából Kardos László - volt tagunk, jelenleg 
siófoki edző - szervezésében kerültek Fonyódra, fizet-
ség ellenében.

Nagy élmény volt a kicsiknek, a 3 óvodásnak és 7 

kisiskolásnak, hogy a verseny előtt Kardos László fel-
ügyeletével és kormányzásával egy kört tudtak menni. 
Úgy tűnik, a jövőben ez a versenyforma egyre népsze-
rűbb lesz. 

Köszönet Lehel László tanár úrnak, főszervezőnek, 
a jó szervezésért és azoknak a fonyódi vállalkozóknak, 
akik anyagi támogatásukkal segítik az Egyesület 60 
tagjának és 80-90 kárpátaljai gyerek vízi sportolását.

Említésre méltó, hogy a fonyódi ált. iskola 5-6, il-
letve 7-8 osztályos tanulóival országos szervezésben 
Siófokon 17 csapatból az 5-6 IV., a 7-8 osztályosok III. 
helyezést értek el sárkányhajóban.

Rá egy hétre Balatonföldváron a felnőtt csapat 16 
résztvevővel – 20 induló csapatból IV. helyen végzett. 
Felkészülésük a Fonyódi Túrakajak Sportegyesületben 
történt.

Augusztus 20-án – háziversenyünkön – mind a 60 
tag versenyzett kajak-kenu, surf kategóriákban. Sió-
fokról is vártunk 20-25 résztvevőt. Mintegy 150 fős 
résztvevővel számolhattunk.  

Dr. Lukács Csaba, elnök
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Eladó a somogyszentpáli Hátiszőlőhegyen nádfedeles „pince” szőlő, kert,  
összesen: 2277 m2 terület gyümölcsfákkal. Irányár: 800.000 Ft. Tel.: 06-30/273-5518

3 szobás, összkomfortos, 1. emeleti lakás hosszútávra kiadó! Tel.: 06-85/363-826; 06-70/565-6370

Új robogó és Tifany lámpa eladó! Tel.: 06-85/360-483

Vásárolnék Fonyódon régi típusú, ágyneműtartós, legalább 42-45 cm magas, magas lábakon 
álló heverőt. Ugyancsak vásárolnék játék, mély babakocsit. Tel.: 06-85/360-432

Kaszálást, kerti rotálást, favágást vállalok! Érdeklődni 15.00 óra után. Tel.:06-30/357-3838.

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

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

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

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

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

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

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

Apróhirdetések
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