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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, Mobil: +36-20/ 297-8074 Honlap: fmhe.hu; E-mail: 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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Döntött a képviselő - testület! - a szeptember 29-i ülés összefoglalója!
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Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetését  1.443.993 
e Ft összegben határozta meg az év elején. Az eltelt 
időszakban a tárgy évi bevételek és kiadások telje-
sítési adatainak ismeretében vált szükségessé ennek 
módosítása. 

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleté-
nek, valamint elidegenítésének helyi szabályairól 
szóló rendeletet vizsgálta felül a Képviselő-testület. 

A Pénzügyi Bizottsága javaslatára a lakások bér-
leti díját 10 %-kal kívánja emelni. A bérleti díjakat 
minden év február 28-ig vizsgálja felül. A bérleti díj 
emelését a felülvizsgálatot követő naptári év január 1. 
napjától lehet érvényesíteni.

A Fonyódi Kulturális Intézmények pályázatot 
nyújt be az EFOP-3.3.2-16 „Kulturális Intézmények 
a köznevelés eredményességéért” című pályázatra 
maximum bruttó 25.000.000.- Ft erejéig, a Mátyás 
Király Gimnázium, a Palonai Magyar Bálint Általá-
nos Iskola, az Alapfokú Művészeti Iskola, a Siófoki 
Szakképzési Centrum Bacsák György Szakiskolája, a 
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézményekkel közösen 
megtartandó heti és havi szakkörök, tehetséggondo-
zás és fejlesztés, versenyek, vetélkedők, témanapok 
és témahetek, művészeti csoport foglalkozások vala-
mint táborok illetve kulturális órák támogatására. A 
projekt 100%-os intenzitású.

A Kulturális Intézmények, a Turisztikai Egyesület, 
a Fonyód Média, mint a 2016. évi nyári rendezvények 
szervezője és lebonyolítója értékelte rendezvényeit és 
benyújtotta a 2017. évre vonatkozó terveit. Fonyód 
Város Önkormányzatának Képviselő - testülete meg-
bízta a Fonyód Kulturális Intézmények igazgatóját, 
hogy a 2017 évi fejlesztési javaslatok figyelembe 
vételével a Fonyód Média Nonprofit Kft., a Fonyó-
di Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft., a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. és 
a Turisztikai Egyesület bevonásával szervezze meg a 
2017 év rendezvényeit, kezdje meg azok előkészíté-
sét.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2017. évi fordulójához. Önkormányzati for-
rásként 680.000 Ft-ot biztosít  2017. évi költségveté-
sében.

Fonyód Város Önkormányzata  a települési önkor-
mányzatok 2016. évi rendkívüli önkormányzati támo-
gatására nyújt be pályázatot. 

A Képviselő-testület árverésre bocsátja a Fonyód, 
Magay utca 26. ingatlant.

Telekalakítási eljárást kezdeményez a Templom té-
ren lévő ingatlanokkal kapcsolatos - terület kialakí-
tása, és a Hangár utcában lévő 10070 hrsz-ú ingatlan 
telekalakítása érdekében.

Határozott a Fürdő utcában lévő 8568/7 hrsz-ú in-
gatlan telekhatár rendezéséről és értékesítéséről.

A Fonyód, Tabán utca 50, 52, 54, 56, 58. számú in-
gatlantulajdonosok kérésére vállalkozási szerződést 
a Fonyód, 7622/84 hrsz-ú ingatlan szilárd burkolat-
tal való ellátására amennyiben a az ingatlanok tulaj-
donosai a teljes bruttó bekerülési érték 50%-át előre 
megfizetik az önkormányzatnak.

A képviselő-testület következő ülése 2016. novem-
ber 24-én, csütörtökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 

Gyurina Mária
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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

Népszavazás a kényszerbetelepítés ellen - eredmények
Az október 2-i népszavazás kérdése így szólt:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történő kötelező bete-
lepítését?”
Országos adatok:
Népszavazás összesen:
Választópolgárok száma:    8 272 625 
Érvényes szavazat:          3 417 982 
    41,32 %    
Eredmény
IGEN szavazat 3 361 825 98,36 %
NEM szavazat       56 157    1,64 %    

Fonyódi adatok: 
A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma     4 374
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
     1 985 (45,38 %)

 
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma
    1 984  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma   
       140  (7,06 %)
Érvényes szavazólapok száma 
    1 844 (92,94 %)
A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT
IGEN szavazatok száma       35   ( 1,90 %) 
NEM szavazatok száma  1 809 ( 98,10 %)

 forrás: valasztas.hu



Fonyódi Hírmondó

Jelentős változások a FONYTON-cégcsoportnál
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Több száz milliós infrastrukturális és technológiai fej-
lesztések a cms electronics hungary Kft-nél

A régi FONYTON egyik felét képező DATALOGIC 
Hungary Kft. 2016. február 01-vel az új balatonboglári 
üzemébe költözött. A FONYTON „másik fele”, a cms 
electronics hungary Kft. igen intenzív fejlesztési/fejlő-
dési pályára állt át a felszabaduló gyártófelület adap-
tálását követően. Lukács Sándor cégvezető elmondta, 
hogy az új „fészekrakó program” keretében a cms és az 
üzem tulajdonosa, a FONY-SAT közösen az új gyártó-
csarnokok kialakítására, belsőépítészeti átalakításokra, 
klímatizálásra kb. 150 MFt-ot fordított. A cms jelenleg 
kizárólagos bérleti jogot kapott, s így a teljes üzleti stra-
tégiájának megvalósítása Fonyódon hosszú távon bizto-
sított. Jelenlegi dolgozói létszáma meghaladja a 200 főt.

Az olasz tulajdonú DATALOGIC jogelődje a DATA-
FOTON Kft. és a korábbi nevén még a cms manufactu-
ring Kft. 2011-ben közösen pályáztak egy barnamezős 
beruházás keretében a meglévő üzem területén, kb. 1600 
m2-es bővítés volt a terv. Ehhez a projekthez 100 MFt-
os állami támogatást nyert a cégcsoport a kb. 350 MFt-
os bekerülési érték részeként. Azonban a DATALOGIC 
menetközben kilépett a fúzióból, s a boglári zöldmezős, 
önálló fejlesztés keretében alapozták meg a hosszú távú 
üzleti stratégiájukat a régióban. Ennek ellenére a cms a 
beruházásnak kb. 25%-át megvalósította, s ekkor épült 
egy új raktárhelyiség és üzemcsarnok.

Fonyódon most már összesen hat csarnokban folyik 
az autóipar felsőprémium kategóriás elektronikai ré-
szegységek gyártása, amely a cms fő profilja. A vállalat 
a legrangosabb ISO minősítéssel is rendelkezik (ISO 
16949). Emellett a jelenleg ismert legfejlettebb szen-
zoros technológiával képesek fogtechnikai projektbe is 
bedolgozni.

Új technikai eszközöket, új lay out-ot kaptak a csar-

nokok, emellett mintegy 20 milliós értékben új, modern 
lifteket építettek be. Jelenleg az utolsó felújítási fázis 
zajlik az épület földszintjén. Az üzem fejlesztése és mo-
dernizálása elengedhetetlen a versenyben maradáshoz, 
a korszerűsítéssel komfortosabbá válik a munkavégzés, 
ami a termelésre is pozitív hatást gyakorol.

Az üzem parkolójának teljes felújítását még tavaly 
végeztette el a FONY-SAT Kft. A buszok megállóinak 
alapozása, a térkövezés és a biztonsági megvilágítás 
kb. 15 MFt-ba került. A közparkoló státusz ellenére az 
üzemeltetés joga a FONY-SAT-é, ennek érdekében az 
önkormányzattal 25 éves koncessziót írtak alá. Öt évvel 
ezelőtt a FONYTON 50 milliós költségvetésű energeti-
kai felújítást végzett, az üzemi épület szigetelésére, az 
összes nyílászáró cseréjére, és a fűtésrendszer korszerű-
sítésére került sor.

Jelenleg tárgyalások folynak a cms és a FONY-SAT 
között a teljes üzemi infrastruktúra jövőbeni tulajdon-
lásáról.

A cég legfőbb célja, hogy a betöltetlen pozíciókat he-
lyi, ill. környékbeli dolgozókkal töltse fel. Jelenleg a 
legtöbb területen szakemberhiánnyal küzdenek. A cms 
kénytelen a szakképzett munkaerőt az ország más ré-
szeiről foglalkoztatni, Kaposvárról 8-10 felsőfokú vég-
zettségű szakember jár be évek óta Fonyódra, illetve 
Boglárra dolgozni. Szükség esetén a kulcspozícióban 
lévő mérnököknek szolgálati lakást bérel a cms. A szak-
emberek utánpótlása országos szinten kihívást jelent. A 
nagykanizsai Pannon Egyetem összehívta a környékbeli 
cégek képviseleteit. Szándékuk, hogy beindítják a villa-
mosmérnök képzést. Ha sikerül, akkor is az első képzett 
szakember legkorábban három év múlva léphet ki az 
egyetemről. Továbbképzésre, akkreditációra, levelező 
tagozatra folyamatosan delegálja a dolgozóit a cms, így 
fejlődési lehetőséget biztosítva számukra. A társaság 
nagy energiát fektet az utánpótlás képzés beindításába 
azért, hogy a szakképzett munkaerőt helyben érjék el. 

A kapacitást igyekeznek csúcsra járatni, általában há-
rom műszakban, heti hat-hét napon folyik a termelés. 
Így fajlagosan a legtöbb üzemeltetési költséget optima-
lizálni lehet.

Szüksége van a vállalatnak a jó munkaerőre, hiszen 
a cms továbbra is Fonyód legnagyobb foglalkoztatója 
és egyre komolyabb elvárásoknak kell megfelelniük az 
elektronikai/autóipari termékek világpiacán.

Lukács Sándor, cégvezető (cms)/üv. ig. (Fony-Sat)
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A VÜSZ szeptemberi munkálatai
Beköszöntött az ősz, a városüzemeltetés dolgo-

zóinak sok feladatot adva. Elsősorban a közterüle-
tek rendbetétele a legfontosabb Alsó-Bélateleptől 
Fonyódligetig, de mindemellett karbantartási mun-
kálatok, felújítások és új tereptárgyak kialakítása is 
munkát adott a VÜSZ-nek. 

Az ősz beálltával megkezdődött a strandok téliesí-
tése. A Panoráma strandon elkezdték a lejárókat, sté-
geket valamint a bójákat kiemelni a vízből. A Strand 
utca, Tópart utca, Hunyadi utcában a veszélyes fák 
kivágása megtörtént, a fahulladék elszállításában is 
a városüzemeltetés dolgozói vettek részt. Az óvoda 
udvarán a műfüves focipálya melletti terület is mű-
fűvel lett lefedve, itt ovi-foci bajnokságot rendeznek 
október 28-án. 

A bölcsődében festési munkálatokat végeztek. A 
gyermekek biztonságosabb közlekedése érdekében 
kialakítottak a Kossuth erdőben egy lépcsőt, szintén 
biztonsági okokból felújították az úgynevezett Birka 
lépcső korlátját. 

Szaplonczay Manó születésének 160. évforduló-
ja alkalmából városi megemlékezéssel tisztelgünk 
előtte. Ennek közeledtével az emlékmű és környe-
zetének rendbetételére is összpontosítottak a dol-

gozók. Az emlékmű sterimobbal való letakarítása 
újszerű állapotba varázsolta Bélatelep alapítójának 
emlékhelyét. Jócskán adott feladatot a Tök Jó Nap 
helyszínének biztosítása, rendezvény területének 
előtte-utána való rendberakása. A másnapi, október 
2-i Népszavazás helyszíneinek berendezése és utána 
való elpakolás is a VÜSZ feladata volt. 

A közterületeken az egyéb munkák közt a Pátria 
mögött, Hunyadi utcában és Bacsák téren kezdődött 
meg a sövények őszi nyírása, lefestették a Bartók 
sétány és a József utca fa hulladéktárolóit, valamint 
folytatódtak az útfelújítások Fonyódligeten. 

A városüzemeltetés dolgozói a közintézmények 
karbantartási munkáinak keretén belül izzókat cse-
réltek a sportcsarnokban és a kulturális központban 
is. Telephelyükön állítják fel a futófolyosót, amely 
az eszközök tárolását fogja szolgálni.

A nyári időszakban a várost díszítő színpompás 
virágok lecserélése is megkezdődött. Az egy és két-
nyári ágyásokat lassan felváltják a téli ágyások, a 
balkonos virágok pedig kipihenik a telephelyen a 
nyári időszakot. 

szerkesztőség
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Tisztújító közgyűlés a Fonyódi Turisztikai Egyesületnél
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A Fonyódi Turisztikai Egyesület 2016. szeptember 
27-én tartotta éves Tisztújító közgyűlését a Kulturális 
Központ konferenciatermében.

A napirendi pontoknak megfelelően az Egyesület 
elnöke, Gyurina Mária beszámolt az Egyesület nyá-
ri szezonjáról, ismertette az elvégzett feladatokat, a 
tapasztalatok birtokában az elkövetkezendő év tenni-

valóit. Molnár Beáta, az Egyesület elnökhelyettese az 
egyesület pénzügyi helyzetéről tájékoztatta a jelenlé-
vő tagságot.

A Közgyűlés elfogadta, hogy az Egyesület elnökét 
illetve elnökségi tagjait ezen túl 5 évre válasszák, 
valamint az Egyesület alaptevékenységi körének bő-
vítését a pályázati lehetőségek szélesebb skálájának 
kihasználása érdekében.

Az elnökség tisztújítása titkos szavazással történt. 
Ennek eredményeképpen az Egyesület elnöke Gyuri-
na Mária, elnökhelyettesei Molnár Beáta és Óh Zsolt, 
titkára Kocsis Ádám, elnökségi tagja pedig Kajetán 
Jácint maradt. A Felügyelő Bizottság tagjainak vá-
lasztására is sor került, amelynek tagjai Krániczné 
Horváth Aranka, Bors István és Fridrich György ma-
radtak.

Fonyódi Turisztikai Egyesület
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Bemutatjuk: Halász Noémi
Halász Noémi váltotta az augusztusban távozó 

Miklósi Hosszú Koppányt a Fonyód – Balatonfe-
nyves Református Missziói Egyházközség lelkészi 
szolgálatában. Ebből az alkalomból beszélgettünk 
vele a protestáns templomban.
Nemrégiben vette át a lelkészi szolgálatot Fonyó-
don. Mit tudhatunk Önről?

- Halász Noémi vagyok, Egerben születtem. Elég 
kalandos úton jutottam el idáig. Laktunk Bélapátfal-
ván, Csepelen, Debrecenben végeztem a református 
gimnáziumot, majd Pápán a teológiát. Cserediákként 
másfél évet töltöttem Kolozsváron és Nagyszeben-
ben. Nem kezdtem el a teológia elvégzése után azon-
nal a lelkészi szolgálatot, hanem a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatnál voltam szociális munkás, szen-
vedélybetegekkel, hajléktalanokkal foglalkoztunk. 
Férjemmel való házasságkötésünk és első gyerme-
kem megszületése után lettem segédlelkész az erdé-
lyi gyülekezetben, Budapesten. Később Kiskunmaj-
sán intézményi lelkész voltam öt évig. Tíz évesen 
kaptam meg azt az igét, ami elindított engem erre az 
útra – ”Nem fogynak ki az én igéim a te szádból, a 
te utódod szájából és a te utódod utódainak a szájá-
ból…”. Családi hagyomány, hogy én lelkész lettem, a 
nagypapám is református lelkész volt. 
Hogyan kerültek városunkba? 

- Nagyon szerettem Kiskunmajsán szolgálni. Nyá-
ron kaptam egy telefont, hogy itt Fonyódon lesz üre-
sedés. Egyébként 3 évvel ezelőtt is már ide kerülhet-
tem volna, de akkor Miklósi Hosszú Koppány lett 
a református lelkész a városban.  Az ő távozásával 
nyílt meg az út előttem és most már itt vagyunk a 
családommal. 26 évvel azután, hogy megkaptam az 
útravaló igét, találtam rá az én önálló gyülekezetem-
re. Erre korábbi állomáshelyeimen már tudatosan 
felkészültem. Számomra egy gyülekezet egy minia-
tűr társadalom. Ebben úgy lehet élni, ahogy a világi, 
vagy az úgymond külső társadalomban nem lehet. Itt 
kereshetjük az utunkat, gyakorolhatjuk a megbocsá-
tást, a szeretet.   

Önnek mit jelent ez a fonyódi szolgálat? 
- Elsődlegesen ez számomra kihívás, ezen felül 

pedig építkezés. Nem egyedül jöttem ide, de nem a 
családomat értem ezalatt, hanem hogy itt már van 
egy olyan gyülekezet, lelkes emberek, akik nyitottak 
mások felé, Istennek akarnak szolgálni és hajlandóak 
másokkal együtt dolgozni. Szeretnék ennek a motor-
ja, a segítője lenni. 
A városban egy fontos együttműködése a gyüle-
kezeteknek az ökumenikus kulturális estek alkal-
mai. Mi a véleménye erről a kezdeményezésről?  

- A kultúra mindenképpen fontos. A legutóbbi ilyen 
esten már részt vehettem. Nekem nagyon tetszett az 
előadás, amely az ökumenéről, a keresztyének egy-
ségéről szólt. Örültem annak is, hogy a többi gyü-
lekezet tagjai is részt vettek. „Nincs időnk egymást 
marni” – ezzel a gondolattal nagyon egyetértek, ami 
arról szól, hogy meg tudjuk-e élni Jézus Krisztust 
egymás között is.  A keresztyének egysége úgy jön 
létre, hogy ha azt az egy közös pontot megtaláljuk, 
amiben mi egyetértünk és az maga Jézus Krisztus. 
Onnantól fogunk elkezdeni egymásért imádkozni, a 
saját bűneinket belátni és el tudunk gondolkozni a 
közös céljainkon. 
Hogy érzi magát nálunk?

- Ambivalensen. Vannak nehézségek, zajlik a beil-
leszkedés, de már otthon érzem magam

szerkesztőség

A lakosság segítségét kérjük!
A fonyódi református gyülekezet, újonnan kinevezett lelkésze és családja számára, albérletet keres!

Hosszabb időre bérelnénk –lehetőleg- bútorozatlan családi házat.
Ajánlataikat a  06-20/916-5034, vagy a  06-30/491-7241 telefonszámokon fogadjuk.  

Segítségüket köszönjük:  
A gyülekezet presbitériuma

A reformáció emlékünnepe alkalmából a református gyülekezet a megemlékezést, 2016. október 31-én 
14:00 órakor a balatonkeresztúri Bél Mátyás Látogatóközpontban tartja. Mindenkit szeretettel várunk!
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Pigmentfoltos a bőröd, melyet szeretnél halványítani?

Akkor akár már most elkezdheted a kezeléseket, mert 
erre az őszi, téli időszak a legalkalmasabb.

Jelentősen nő azoknak a száma, akiknek arcát ki-
sebb-nagyobb pigmentfoltok csúfítják. Eltüntetésük nem 
könnyű feladat, de halványításukra egyre több alter-
natíva kínálkozik a modern kozmetikai gyakorlat-
ban.

A pigmentfoltok, vagy májfoltok kialakulását a 
hormonrendszer szabályozza, ennek ellenére mégis 
legtöbbször a napfény hatására jönnek. Ha a bőr felső 
rétegében lévő festékképző sejtek túl sok melanint ter-
melnek, kialakulnak a különböző méretű és típusú pig-
mentfoltok.. Ha Te is ezzel a problémával küzdesz, pró-
báld ki az Alissa beaute problémamegoldó programját, 
a Whitening kezelésünket!

Az Alissa Whitening egy olyan speciális termékcsa-
lád, amelynek tagjai gyengéden távolítják el az elhalt 
hámsejteket a felhalmozódott melaninnal együtt, így 
halványítják a pigmentfoltokat, és megakadályozzák 

az újak kialakulását. Elősegítik a bőr megújulását, az 
aknék okozta hegek eltüntetését és csökkentik a rán-
cok mélységét. 

Kinek ajánljuk?

Pigmentfoltos, öregedő és akné okozta heges bőrre, 
fakó és hámló bőr kezelésére. Halványító, bőrmegújító, 
rejuvenáló és ránctalanító hatású.

A kezelés ára: 14.900 Ft, 70 perc. Ajánlott kúra: heti 2 
kezelés 3 héten keresztül. Botox hatású szemránc keze-
léssel: 19.500 Ft, 90 perc.

 
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 október 21-től november 9-ig

Október 21. Péntek
Városi megemlékezés az 1956-os forradalom alkalmából és fotó kiállítás

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

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

Kossuth erdő, Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.)
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Október 22. Szombat
Rigó Erik magángyűjtő: Görgényi István festőművész 56’-os képeiből kiállítás

Helyszín: Múzeum, 15 óra

Október 24. Hétfő
Tóth Eszter Zsófia: „Mosolyogtak ránk és szánkba adták a jelszavakat”- Nők 1956-ban

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Október 25. Kedd
Kovácsné Tóth Márta ev. lelkész: A női spiritualitás - odaadás és elengedés

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Október 28. Péntek
Kegyeleti megemlékezés

Helyszín: Kossuth erdő, emlékmű 15 óra

Október 28. Péntek
A Fonyódi „Sirály Art” kiállításának megnyitója 

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Október 29. Szombat
„A rádiózás és televíziózás fejlődése” - Emlékezés Kalmár Istvánra

Helyszín: Múzeum, 15 óra

November 2. Szerda
Dr. Kovács Emőke történész: fikció és valóság- művészet és realitás című előadás

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

November 7. Hétfő
„Utolsó harc, utolsó töltény” - a Megarox Társulat műsora

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

November 9. Szerda
Esztergályos Cecília „Jászai Mari - díjas” művész 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:
november 12., december 10.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Okt.    16. 9:30
Nov.      6.  9:30 
úrvacsorás istentisztelet
Nov.    20. 9:30
A protestáns templomban, József utca 21.

A házi bibliaórák folytatódnak!
November 16-én, szerdán 16 órától 
Schmidt Jánoséknál (Fonyód, Temető u. 44.)

Ökumenikus Kulturális Estek: Október 
25-én, kedden 17 órától a Múzeumban!

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden csütörtökön
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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INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS 

SZAKTANÁCSADÁS

és

Ha úgy érzi nem kielégítő a látása, 
vagy csak egyszerűen 
kíváncsi, hogy milyen 
a látásélessége...

Bejelentkezés telefonon 
vagy személyesen az üzletben!

Keressen 
minket 
bizalommal!

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 19.
(a Művelődési házzal szemben) Tel: 85/354-027

MINŐSÉG, SZAKÉRTELEM, GARANCIA

Nyitvatartás: Hétfő - Péntek: 9.00 - 17.00
                       Szombat:          9.00 - 12.00

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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Kirándultak az „öregdiákok”!

A Feng Shui Galéria szeptemberi vendége Urmánczy Losonci Lilla

13

Ha szeptember, akkor Badacsony!
Újra eljött a badacsonyi szüreti felvonulás ideje, 

és mint már sok-sok éve, ismét összegyűltünk, hogy  
együtt töltsünk egy szép napot volt gimnazista tár-
sainkkal és azok családtagjaival és elmaradhatatlan 
tanárainkkal,  Minczinger Katalinnal és Göndöcz Ist-
vánnal.

A fonyódi hajóállomáson nagy  örömmel üdvözöl-
tük egymást. Majd hajóra szálltunk és   vidám beszél-
getés  közben gyönyörködtünk a megunhatatlan Bala-
ton fodrozódó hullámaiban, a távolodó Fonyódban és 
a közeledő Badacsony hegyében.  Partraszállás után 
az edzettebbek  egészen Badacsonytomajig sétáltak, 
hogy az indulástól kísérjék az 52. badacsonyi szüret  
felvonulóit  a badacsonyi vasútállomásig, amely az  
ország leghosszabb szüreti menete, több száz résztve-
vővel, számtalan fogattal, huszárokkal, táncosokkal, 
zenészekkel és sok egyéb látványossággal.  

Alig vártuk, hogy végre jöjjenek a Fonyódi Betyá-

rok, egy fotót is készítettünk velük. Mindenkinek 
tetszett a táncbemutatójuk. A mólón pedig a fonyódi 
huszárok sütötték el az ágyút. A nagy tömegben alig 
tudtunk szabad asztalt találni az ebédeléshez, de si-
került. 

Ezt követően elsétáltunk a kedvenc pincénkhez, 
ahol finom rétest ettünk,  a bort is megkóstoltuk és 
koccintottunk Pauza László egészségére, aki minden 
évben segíti a kirándulás sikerességét. Közben jó 
hangulatban folyt a beszélgetés, viccelődés. 

Közeledvén a visszaindulás ideje, lesétáltunk a ki-
kötőbe és ismét hajóra szálltunk. Fonyódon érzékeny 
búcsút vettünk egymástól, voltak, akik csak hazasé-
táltak, de  voltak, akikre még hosszú utazás várt pl. 
Budapestig vagy Nagykanizsáig, Pécsig.      

                                                                                                         
Németh Julianna

Urmánczy Losonci Lilla a Duna mellett, Taksony-
ban született. Tanulmányait Nagybányán, Szabadkán 
és Budapesten végezte, ahol az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen szerzett diplomát. Később tanított, 
igazgatott. Pályáján Dr. Pogány Ö. Gábor, a Nemzeti 
Galéria főigazgatója indította el, aki számos kiállítását 
megnyitotta. 

Mondanivalója, színvilága békét és nyugalmat sugá-
roz. Egyéni hangvételű montázsképein összegzi élmé-
nyeit, felismeréseit. Alkotásai számos közintézetben 
otthonra leltek. Pest megyéről készült hét négyzetmé-
ter nagyságú pannója a Pest Megyei Önkormányzat 
dísztermében látható. 

Fonyódon a Feng Shui Galériában köszöntőt mondott 
és bemutatta a festőművésznőt dr. Fauszt Terézia főor-
vosnő, a művészetek mecénása. Közreműködött Pitti 
Katalin, Liszt-díjas Érdemes Művész operaénekesnő, 
zongorán kísérte Sándor Szabolcs zongoraművész.

A kiállítás megtekinthető egy hónapig a Galériában.

Darabos Zsuzsanna
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A Szociális Központ hírei
Az ősz sok-sok napsütéssel köszöntött be idén, így 

a Szociális Központ idősei számára szabadtéri progra-
mokkal is szolgálhattunk az intézményben szervezett 
tevékenységeken felül. Sok időt töltöttünk a friss le-
vegőn, hogy magunkba szívjuk az utolsó nyári napsu-
garak erejét. A szeptember sem telhetett el közös fa-
gyizás nélkül, de a hűvösebb napokon inkább egy-egy 
forró kávé, vagy egy szelet sütemény elfogyasztása 
mellett döntöttünk. 

Az évszakváltás miatt lecserélésre kerül a nyári de-
koráció, s helyette őszi hangulatú díszeket helyezünk 
ki, melyeket közösen készítünk el, hogy ezzel is tartal-
masabban töltsük napjainkat.

Kukoricával, makkal és gesztenyével díszített gyer-
tyatartókat készítettünk, valamint felakasztható faleve-

les dekorációval tettük hangulatosabbá az intézmény 
helyiségeit.

Szeptember utolsó napjai a készülődés mellett izga-
lommal és várakozással telnek, hiszen mindannyian 
nagyon várjuk már az Idősek Hónapja keretében szer-
vezett rendezvényeket. Az október rólunk fog szólni, 
lesz mit mesélnünk bőven!

Száraz Krisztina

Fonyódi Járási Szociális, Család 
És Gyermekjóléti Központ 

8640 Fonyód Fő u. 43
e-mail: szockozpont@fonyod.hu

Tel.: 85/560-212; 20/380-4287
Központ alegységvezető száma: 20/380-3701

Októberi gondolatok

’56 októbere számomra nem történelem, hanem a 
múltam egy része. Vidéki gimnazistaként csak a rádió 
hírein keresztül követhettem végig az eseményeket, 
de így is fontos állomása volt életemnek. 

Október 23-án a fővárosban az egyetemisták békés 
felvonulást rendeztek. Egy részük a Petőfi-szoborhoz, 
más részük a Bem-szoborhoz vonult. A Petőfi-szobor-
nál Sinkovits Imre tízezres tömeg előtt elszavalta a 
Nemzeti dalt, majd egy diák felolvasta a 16 pontot. 
Közben a diákok köre kibővült a délelőtti műszakból 

érkező munkásokkal. A Bem-szobornál Veres Péter 
felolvasta az írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc el-
szavalta a Szózatot. A tömeg ezután a Kossuth tér felé 
vette az irányt, követelve, hogy Nagy Imre beszéljen 
a Parlamentnél. Néhányan a Sztálin-szoborhoz indul-
tak, hogy ledöntsék a zsarnokság jelképét. A  fegy-
vertelen tömegre leadott véres sortűz következtében 
a békés tüntetés még aznap éjjel fegyveres felkelés-
sé nőtt, a sztálinista diktatúra és a szovjet megszál-
lás ellen folytatott szabadságharccá. A pesti fiatalok 
felvették a harcot a szovjet csapatokkal szemben, 
százával maradva holtan az utcaköveken.  Sajnos a 
rövid dicsőség után jött a kegyetlen megtorlás. Soha 
nem felejtem el szüleim rémült, kétségbeesett arcát, 
amikor november 4-én hajnalban megindult a szovjet 
támadás a forradalom leverésére. 

Hatvan év telt el azóta, de emlékeimben ma is ele-
venen él ’56 október 23-a. Volt idő, amikor ellenfor-
radalomként beszéltek róla, aztán nemzeti ünneppé 
lépett elő. Van, akinek valóban ünnep, és vannak, akik 
ma is gyalázzák. A legkevesebb, amit megtehetünk, 
hogy tisztelettel emlékezünk’56 hőseire.

Lévay Mária

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
Október 26. 17:00 Kiss Kata Zenekar emlékműsora, tisz-
telgés a hősök előtt

November 2. 17:00 Filmklub, V. Kovács Emőke - Kultu-
rális Központ
November 4. 17:00 Irodalmi est, Sudár Annamária és 
Huzella Péter műsora - 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:
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Erdélyben jártunk

A nyáron az Erdélyben tett kirándulásunkon renge-
teg élményben lehetett részünk. 

Mászhattunk hegyet a csíkszeredai Ezer székely 
leány napján, amely az egyik kedvencem volt. A 
rendezvény kb. nyolcvanéves székely hagyomány, 
melyet minden évben megtartanak. Felzarándokol-
tunk a két hegy közti völgybe, székelyesen nyeregbe, 
ahol sólyom szárny formájú színpadon táncoltak a 
leányok, legények. A népi összefogást tükrözi, hogy 
tényleg ezer népviseletbe öltözött székely leány tán-
col sok-sok székely fiúval. A viseletük piros és fekete 
csíkos, ezért, ha sokáig nézzük őket, káprázni kezd 
a szemünk. Még egy össztáncban is részem lehetett, 
mindenki táncolt jókedvvel és örömmel, így hát én is 
csatlakoztam a perdülő-forduló tömeghez. 

Látogatást tehettünk a parajdi sóbányában is. Egé-
szen elképesztő, amikor az ember egy bevásárlóköz-
pont nagyságú üreget lát a föld mélyében. Odalent 
friss levegőt érezhetünk, akár a tengerparton, csak 
kicsit más, sósabb illattal. Sokan tollasoztak, sőt, még 
egy kalandparkot is telepítettek a bányába. Lehet rol-
lerezni  és egy aerobik edzésen is részt vehetünk, ha 
úgy tartja kedvünk. Tárt kapukkal várja a hívőket a 
bányában kialakított kápolna is. Mindenkinek mini-
mum egyszer meg kell nyalnia a falat, ha ott jár. Be-
vallom, én is megkóstoltam, és tényleg sós.

A szépen helyreállított Vajdahunyad várban tett lá-
togatás során megismerkedhettünk a gótikus és rene-
szánsz kor ismertetőjeleivel, egy kínzókamrának be-
rendezett szobával és néhány régészeti lelettel is. 

Korondon mindenki megvehette az ajándéknak 
szánt kis dolgait, esetleg kerámiát, de nagy kedvenc 
volt a székelyek által készített, úgynevezett „titkos 
dobozka”. 

Jártunk Tamási Áron szülőházánál és sírjánál. Több 
tavat is megcsodálhattunk utunk során. Voltunk a 
Szent Anna- tónál, a Gyilkos-tónál és Medve-tónál is.  

Mindenki szép élményeket és emlékeket szerez-
hetett ebben az egy hétben. Életre szóló barátságok 
köttettek, és garantáltan mindenki jól érezte magát. 
A búcsú nehéz volt, mivel legközelebb csak egy év 
múlva láthatjuk egymást a barátainkkal. 

Köves Réka
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Cserediákok Belgiumban
  Júliusban cserediák program keretében tizennyolcan 

Belgiumba utazhattunk. Éjjel egy órakor indultunk az 
iskola elől Budapestre. Már a buszon kezdetét vette a 
nagy izgalom, hiszen sok olyan volt közöttünk, aki ek-
kor repült életében először. Én is. A repülés csodálatos 
volt, szerencsére két barátom közt ültem, és csak egy 
kicsit féltem.

  A brüsszeli repülőtéren várt minket a busz, egy óra 
alatt Mettet-be értünk. A szállásunk egy régi apátság 
épületében volt. Ahogy ránéztem, nem mondta, hogy 
„kerülj beljebb”, inkább egy kicsit ijesztőnek tűnt. Sze-
rencsére a szobák jók voltak, az étellel sem volt baj. 

   A hétvégét a fogadó családoknál töltöttük. Érdekes 
programokat szerveztek nekünk, csak a kommunikáció 
ment nehezen. A belga gyerekek mindenhova jöttek 
velünk. Jártunk Brüsszelben az Atomiumban, a Mini 
Európában, a Természettudományi Múzeumban. Vol-
tunk Waterlooban, gyönyörű várakban, citadellában, 
kalandparkban, strandon, uszodában, nemzeti ünnepen, 

láttunk tűzijátékot, 
sétahajóztunk, néhá-
nyan a tengerpartra is 
eljutottak. 

   Nem volt könnyű 
a búcsúzkodás. Túlsá-
gosan jól éreztük ma-
gunkat, és olyan volt 
ez az egész, mintha 
egy hétre örökbe len-
nénk fogadva. 

   Köszönjük Misi 
bácsinak, a szerve-
zést, a tolmácsolást, 
hogy mindig mindent 
tudott, és hogy soha 

nem fáradt el, vagy, ha igen, jól titkolta.

Pálinkás Róza
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Múzeumok Őszi Fesztiválja a Múzeumban
Számos programmal jelentkezik a múzeum az őszi 

hónapok beköszöntével is, amelyek a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja keretében valósulnak meg.

Szeptemberi első rendezvénye az országos Kultu-
rális Örökség Napok voltak, melynek idei témája az 
„Ezerarcú örökség”. Ennek alkalmából megemlékez-
tünk a magyar műemlékvédelem alapítójának, báró 
Forster Gyula születésének 160. évfordulójáról. A 
róla elnevezett emlékérem bemutatására is sor került, 
a fonyódi múzeum épületének, az egykori Velics-vil-
lának helyreállításáért, megmentéséért. A díjat 2005-
ben a NKÖM adományozta a Fonyódi Múzeumi és 
Helytörténeti Egyesületnek: a városi civil lakosság, 
az önkormányzat és a segítőkész szakemberek pél-
dás, önzetlen összefogásáért. A felújításhoz szüksé-
ges tervrajz elkészítéséért városunk lakója ifj. Fáró 
László egyénileg is megkapta a nívós elismerést. 

A látogatók pedig hosszabb nyitvatartással és in-
gyenesen látogathatták a múzeumot, amelynek híre 
messzire is eljutott, hiszen a Fidelio kulturális prog-
rammagazinban is megjelentünk, ezáltal jelentkezett 
a Tájak- Korok- Egyesület is, hogy pecsétjüket lead-
ják nálunk. 

Ide kapcsolódó örömteli hír, hogy a Somogyi Hír-

lapban közölt látogatottsági adatok szerint a megyei 
múzeumok ranglistáján az első tíz között foglalunk 
helyet. Elmondható tehát, hogy évről-évre töretlen és 
egyre növekszik népszerűségünk a látogatók körében, 
és szakmai berkekben is, ahonnan közös munka és 
együttműködés céljából keresik fel gyűjteményünket. 

Ennek kitűnő példája a Berzsenyi Irodalmi Társa-
sággal való közös program, amely idén Vén Zoltán és 
művésztársai grafikáival és Czigány György előadá-
sával a zene és humor témájával mutatkozik be.

Horváth Helga
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Határvadász képzés
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a 

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak 
állományába Járőrtárs beosztás betöltésére.

 A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a 
felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampol-
gárok jelentkezését várják.

 A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú modu-
láris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres 
vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 
861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónap-
jában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap 
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Ké-
szenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap pró-
baidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

 A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hiva-

tásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osz-
tályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges 
dokumentumok letölthető csatolmányként elérhetők az 
alábbi linken:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarva-
dasz-kepzes 
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Ökumenikus kirándulás Szigetvárra

  Immáron hagyomány lett,hogy az Ökumenikusok, 
/3 felekezet/ tagjai közösen kirándulnak.

Köszönhető ez Ottóffy Attilának és feleségének, aki 
a Hadigondozottak és Hadiárvák elnöke, megszervez-
ték az utat.

Az idén nagyon jó ötletnek bizonyult a szigetvári 
kirándulás, ugyanis ebben az évben 450 évvel ezelőtt, 
szeptember 7-én a közép-európai népek örök mártírja 
lett Zrínyi Miklós és hős vitézei. Megállították a ret-
tenthetetlen Szulejmán hadát, nehéz erőpróba elé állí-
tották a török sereget, bár életüket vesztették, de  ami 
ott akkor lezajlott, az világtörténelmi távlatot kapott.

Az emlékév lehetőséget ad, arra,hogy a mai kor 
társadalma megérthesse, milyen értékek mellett va-
gyunk készek kiállni.

Ezen gondolatok jegyében róttuk le kegyeletünket 
Szabó Tamás szobrászművész Zrínyi szobra előtt, mi 
is letettük koszorúnkat.

Áder János és a horvát köztársaság elnöke, Kalinda 
Grabar-Kitarovic is elmondta ünnepi beszédében,-
hogy kiállni valamilyen érték mellett erősíti az egyént 
és hozzájárul a közösség formálásához.

Megnéztük a csodálatosan felújított múzeumot és a 
fő téren a Dzsámit.

Attilával a német Tv riportere készített egy interjút, 
aki elmondta, hogy a történelem ismétli önmagát /mai 
aktualitás/. Szigetvár hősiessége az egész országról, 
az egész nemzetről szól.

Egy kellemes ebéd  és egy nagyon igényes tárlat-
vezetés után élményekkel feltöltődve indultunk haza.

Köszönjük a lehetőséget, a szervezést, a szép él-
ményt:

Bálint Zsuzsa
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LIONS: 2017-ben 100 éves lesz a mozgalom
Megtartottuk szeptember 6-án a 2016-2017 évi év nyi-

tó gyűlésünket. Megtárgyaltuk a következő LIONS évünk 
programját. Első nagyobb lélegzetű adománygyűjtő prog-
ram a Jótékonysági bálunk lesz 2016 november 5-én, 
a Mátyás Király Gimnáziumban, melyre szeretettel 
várunk mindenkit, aki támogatni szeretné a LIONS moz-
galom tevékenységeit. Ugyanis mivel 2017-ben 100 éves 
lesz a LIONS mozgalom mi is szeretnénk marandót lét-
rehozni lakóhelyünkön. Ez egy olyan bronzból készült 
makett lenne, amin a város nevezetes épületei lennének, és 
braille írással a leírásuk is, hogy a vakok és gyengénlátók 
is megismerhessék Fonyódot. Természetesen turisztikai-

lag is egy látványosság. Szeretnénk a már hagyományos 
ruhavásárokat is megtartani a wolfaheni club segítségével. 
A gyermeknapi rendezvényt, a gyermeket támogatását is 
folytatni szeretnénk.  Ha lehetőség lesz ,pályázatokon is 
részt akarunk venni. Szeretnénk még megismételni a szem-
szűrést is.Nagyon sok program lenne még amit szeretnénk 
megvalósítani. A soron következőkről majd beszámolunk. 
Egy családnak 50.000.-Ft iskola kezdési támogatást sza-
vaztunk meg, két gyermek részére. Rendszeresen támo-
gatott tanulók beiskolázását is segítettük. Aki még többet 
szeretne tudni rólunk az keresse fel honlapunkat. 
www.fonyodilions.hu      Fábián Lászlóné, a klub elnöke
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VI. Családi futónap
Szeptember 18-án került megrendezésre a Fonyódi 

Szabadidő Munkacsoport szervezésében az idei Családi 
futónap, immáron hatodik alkalommal. Több mint 110 
induló állt a rajthoz, hogy lefussa a 3,6 kilométeres tá-
vot. Családi programról lévén szó minden korosztályból 
neveztek a táv teljesítésére. Szép számban jelen voltak 
az óvoda és az általános iskola növendékei is, akik a szü-
leikkel, nagyszüleikkel mérettették meg magukat.  A jó 
időben kicsi és nagy egyaránt jól szórakozott. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóknak  a 
nagy számú felajánlást és  az önkéntesek odaadó mun-
káját:Fonyód Város Önkormányzata, VÜSZ, Fonyód 
Utánpótlás Egyesülete, Helikon Kastélymúzeum, Ke-
hida Termálfürdő, Ari Papír, Boórné Kovács Krisztina, 
Óh Zsolt, Fonyódi Ásványvíz, Fábián Pékség, Bed Rock 
Cafe –Püspök Gábor, Cafe Móló- Huber Attila, Port 
Cafe- Mezei Gábor, Polgárőrség, Szalai Ferenc, Fonyódi 
Turisztikai Egyesület.

   A helyezettek:

1. Hely: Pulai Gábor, Koponyás Laura
2. Hely: Slezák Domonkos
3. Hely: Kovács Gyula Levente
A legtöbb fővel futó család: Szabó család
A legidősebb fővel futó család: Pulai család
A legfiatalabb fővel futó család: Németh-Hám család, 

Németh család
Gratulálunk minden célba érkezőnek. A hagyomány 

nem szakad meg, jövőre ismét futónap!            Szervezők

Fonyódiak az MKKSZ bizottsági ülésén

A Fonyódi Túrakajak Egyesület képviseletében a Ma-
gyar Kajak Kenu Szövetség (MKKSZ) budapesti szék-
házában tartott magyar kajak-kenu válogatott olimpiai 
szerepléséről 2016. szeptember 30-án bizottsági ülést 
tartott, melyre személyre szóló meghívást kapott Dr. Lu-
kács Csaba. 

Előadók: Csabai Edvin szakmai igazgató, Storcz Bo-
tond szövetségi vezetőedző. 

Az ülésen Fonyódról még Konkoly Imre a Fonyódi 
Túrakajak Egyesület alelnöke is részt vett. A jó 2 órás 

időtartamú beszámoló és megbeszélés a szakma sokrétű 
teendőiről szólt. A hozzászólásoknál Dr. Lukács Csaba 
is szót kapott véleményének kifejtésére a kajak tömeg-
sport képviseletében. 

Hivatkozott a Siófok, Balatonföldvár, Fonyód, Keszt-
hely mintegy 2000 fős kajakos társadalmára, akikkel kö-
zös véleményét fejtette ki. Nevezetesen nemzetközi hírű 
kajakos sportolóink, és ugyancsak világszerte jól ismert 
vezetőik hatása a társadalomra, nincs kellően kiemelve.

Ezzel összefüggésben a sportág és a média viszonyáról 
is szót ejtett. Különösen a „drog” ügy tükrében. A mé-
dia által túldimenzionált - főleg az oroszokat érintő - de 
mindenhova árnyékot vető tálalásban, így ránk is (sajnos 
ok is volt rá) érezhető volt a más érdekek mögött álló 
írott sajtó valóságtól eltérő minősítgetése is. 

A politika által megosztott országunk az olimpia ide-
jén (előtte már hónapokkal - utána is) egységes lett, a 
nemzetet képviselő bajnokoknak köszönhetően. Csak 
köszönhetjük nekik a nagyszerű élményt, a szívet me-
lengető érzést, hogy valamennyien megtapasztalhattuk 
jó magyarnak lenni. Ők a bajnokok, a testvéreink, fiaink, 
unokáink. Bizonyították, egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalóak. SŐT!!!

Az MKKSZ két szakmai képviselője megköszönte a 
hozzászólást és kérték, hogy ezt jobban kifejtve írásban 
juttassuk el Baráth Etele elnöknek és a két szakmai ve-
zetőnek. 

Konkoly Imre, alelnök
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Eladó 290 literes Gorenje fagyasztó láda. Ára: 25 000.-Ft.  
Tel.: 06-70/276-8488

Újra nyitva! A Béke utca 3. alatt ismét várjuk kedves vásárlóinkat a vas - edény boltban! 
Folyamatosan bővülő barkács és háztartási cikkek széles választékával állunk rendelkezésükre! 

Tel.: 06-30/496-9252

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

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.

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

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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