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Kapacitásbővítési tervek az Egészségügyi Kft-nél!
A Fonyódi Egészségügyi Kft. lakosság szerinti le-

fedettsége 20-30 ezer embert jelent, ez nyaranta akár 
meg is háromszorozódhat. A turizmusnak köszönhe-
tően a fonyódi intézeten belül olyan szinten megnö-
vekedett az igény az egészségügyi ellátásra, hogy az 
a jelenlegi kapacitásra így jelentősebb terhet ró, amit 
jó csapatmunkával próbálnak ellensúlyozni az intéz-
mény dolgozói. A turizmus okozta nyári növekedés 
a korábbi években is jelen volt, de idén fokozottan 
igaz ez, ezen felül pedig területen kívüli átvándorlás 
is jellemzővé vált, akár azért, mert bizonyos szakren-
delésnél van rá lehetőség, akár a rövidebb várólista 
miatt. 

A sebészetet, a bőrgyógyászatot és a laboratóri-
umot kiemelten érinti a leterheltség, előbbi kettőt 
azért, mert ebben az időszakban jellemző specifi-
kus problémákat, sérüléseket kezelnek az orvosok, 
a labor pedig számos szakellátást szolgál ki, szintén 
megnövekedett igények mellett. Ezért van szükség 
a kapacitás bővítésére. Erre évente két alkalommal 
van lehetőség, noha ez országos tekintetben egy szűk 
keret, az intézmény vezetőségének reménye és hatá-
rozott célja, hogy sikerüljön.

A fejlesztés a meglévő szakmák óraszám szerinti 
bővítését eredményezné (ilyen például az egynapos 
sebészet), illetve a tevékenységi palettát is lehetne 
színesíteni, azaz új műtéteket lehetne végezni és új 
tevékenységeket lehetne bevezetni. Ez gyakorlati 

szempontból a fonyódi egészségügyi ellátás színvo-
nalának további, nagymértékű növekedését, valamint 
a várólisták rövidülését jelentené.

Az intézmény gazdálkodásának szempontjából is 
fontos a bővítés, mert jelenleg fix keretből dolgoz-
nak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 
a lakosok száma alapján kiszámított pontrendszer 
szakorvosi órákra lebontva határozza ezt meg, az 
óraszámbővítés pedig több pénzzel is jár. Az eszkö-
zök felújítására és beszerzésére is hatással van ez a 
lehetőség, hiszen váratlanul adódhat olyan, amikor 
egy gépet fel kell újítani, vagy le kell cserélni, mint 
például a nőgyógyászati ultrahang készülék cseréje 
legutóbb. 

Az Egészségügyi Kft. benyújtotta már azt a csoma-
got az OEP-hez, amit a kapacitásfejlesztéshez össze 
kellett állítani. Ez magába foglal számtalan doku-
mentációt, alátámasztás számításokat, szakmai kol-
légiumok véleményezését. Az anyagot egy bizottság 
fogja értékelni, melynek tagjai az OEP szakembere-
iből, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakembere-
iből és az Egészségügyi Minisztérium szakemberei-
ből állnak össze. A döntés ősszel várható. Pozitív el-
bírálás esetén jövő évtől kezdődhet meg az új felállás 
szerinti egészségügyi tevékenység ellátása.

 szerkesztőség

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

tekintettel a Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2015. augusztus 17 – augusztus 19. között igazgatási szünetet tart.  
Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel.

Anyakönyvi események (halotti anyakönyvi ügyintézés) ügyintézésére telefonos ügyeletet biztosítunk. 
Az anyakönyvvezető elérhetősége: +36 20 55 17 384.

Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, kérdéseiket az info@fonyod.hu nyilvános elérhetőségünkön 
tehetik meg. Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

Dr. Széll Attila, jegyző
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Lezárult a közbeszerzés.
Fonyód Város Önkormányzata 34.504.768,- Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert a KEOP-
4.10.0/N/14-2014-0483 számú, „Fonyódi Mátyás Ki-
rály Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakí-
tása” című pályázat révén.

Az Európai Regionális Fejlesztési Projektből finan-
szírozott beruházás újabb mérföldkőhöz érkezett, a 
közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. Nyertesével 
megkötésre került a vállalkozói szerződés, így hama-
rosan elkezdhetik telepíteni a napcellákat a gimnázi-
um tetejére. 

A háztartási méretű villamos üzemű naperőmű 195 
db napelemből áll majd, a napelemek polikristályos 

kivitelűek lesznek, melyek egységteljesítménye mi-
nimum 255Wp, hatásfokuk pedig legalább 15%. A 
homlokzati falra 30 db, míg a déli lejtésű lapostetőre 
165 db napelem kerül elhelyezésre.

Ezek együttesen a jelenlegi 49,68 kW-os fogyasz-
tásból 46 kW-ot fognak fedezni. Így a megújuló 
energiaforrás bevonásával az üzemeltetési költségek 
jelentősen lecsökkennek majd, de emellett jelentős 
eredmény lesz az is, hogy éves szinten mintegy 48 
tonna üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés érhető 
el a projekttel.

A beruházás Fonyód város további fejlődését és 
megújulását eredményezi.

szerkesztőség

Szép jubileumhoz ér-
kezett a Port Lacaj. Az 
immár 50 éves kikö-
tőt 1965 márciusában 
alapították Fonyódon, 
majd ugyanazon év 
július 18-án avatták 
fel. Ennek évforduló-
ját tartották az alapí-
tók és meghívott ven-
dégek a helyszínen, 
megemlékezve a né-
vadó alapítóról, Solti 

Lászlóról is.   
Ma már kevesen tudják, hogy 1952-ben már létezett 
egy ős – Port Lacaj, a mai Mecsek üdülő telkén, ahol 
egy nádasban volt néhány hajó, többek között Solti 
Lászlóé is. Ezt a területet később államosították és ak-
kor kapták az alapítók a fonyódi tanácstól a mai TVSK 
kikötő területét. A kialakítás sok munkával járt, kézi 
erővel és természetesen gépi munkálatokkal egyaránt. 

1965. július 18-án lett hivatalosan vitorlás kikötő, de 
ugyanezen a napon tüntették ki Solti Lászlót is, a Test-
nevelés és Sport Kiváló Dolgozója címmel. Gyakor-
latilag így kezdődött a patinás kikötő története. A kez-
detekben 9 hajó fért el, tíz évvel később már 50 hajót 
tudtak fogadni.
A Magyar Vitorlás Szövetség elnöke is megtisztelte az 
ünnepséget jelenlétével, de nem csak pozíciójából adó-
dóan, hanem személyes kötődése miatt is. Dr. Kollár 
Lajos elmondta, szinte minden nyarát gyerekkorában 
a Port Lacajban töltötte, ezért nagyon közel áll hozzá a 
félévszázados kikötő.
Jelenleg 73 kijelölt hajóhely áll rendelkezésre 6 ven-
déghellyel, legnagyobb telítettsége idején 80 kikötött 
hajót számláltak. A rendkívül védett kikötő mindig is 
menedéket jelentett azok számára, akiket váratlanul ért 
vihar a nyílt vizen és ez napjainkig így van. A nagyobb 
vitorlás kultúrával rendelkező Fonyód – Badacsony 
vonaltól keletre eső medence egyik végvára a Port La-
caj. 

szerkesztőség



Fonyódi Hírmondó

I. Retro Balaton Fesztivál Fonyódon
Első alkalommal rendezték meg a Balaton Retro 

fesztivált Fonyódon. A két napos rendezvény a ’80-
as, ’90-es évekbe repítette vissza a zene szerelmeseit. 
Az első napon a fellépők a korszak legkedveltebb slá-
gereit adták elő. A koncertsorozat első napját az UFO 
együttes indította el. Ők örömmel érkeztek a balatoni 
fellépésre, régi dalaikat új formába öntve léptek a kö-
zönség elé. Az együttes tagjai örültek annak, hogy a 
retro újra divatba jött, hiszen ennek köszönhetik azt, 
hogy meghívást kaptak a fesztiválra.

A ’90-es évek popdalait, a 80-as évek slágerei kö-
vették a színpadon. Soltész Rezső dalaiból készített 
válogatásával idézte a régi idők hangulatát. A fellé-
pők között egy igazi rock and roll hagyományokra 
épülő együttes táncoltatta meg a közönséget. Marót 
Viki és a Nova Kultúr Zenekar egészen az ’50-es - 
’60-as évekig kalauzolta el a fesztiválozókat. Novai 
Gábor, a zenekar vezetője elmondta; ők egy egyedül-
álló stílust képviselnek, de merítenek a Dolly Rollból 
és a Hungáriából is. 

Sokan az R-GO nagykoncertje miatt látogattak el a 
fesztiválra. A látványos színpadi produkció nagy si-

kert aratott. Többek között olyan dalok szólaltak meg 
a nagysikerű formáció előadásában, mint a Ballag a 
katona vagy a Ciaó Marina. 

A fesztivál második napját Sipos F. Tamás fellépése 
indította el, őt pedig Betty Love követte a színpadon. 
A modern dance – pop stílusú dalok kellően megala-
pozták az esti koncertek jó hangulatát. Külföldről is 
érkeztek fellépők a fesztiválra. Erox Martini egyene-
sen az olasz tengerpartról utazott Fonyódra. Az olasz 
és magyar dalokat előadó énekes percek alatt remek 
hangulatot teremtett a közönség soraiban. 

A rendezvény programjai sokak számára nyújtottak 
kikapcsolódást a hétvégére. A fellépők névsorában 
igazi világsztárok is megtalálhatóak voltak. Sheyla 
Bonnick, a Boney M egykori énekesnője a Star Jam 
Session nevű formáció kíséretében lépett, a retro sztá-
rokat felvonultató színpadra. A zenekar tagjai a ma-
gyar zenei életből ismert sztárokból áll össze a pro-
dukcióhoz. A koncerten olyan dalok csendültek fel, 
mint a Daddy cool, Sunny vagy a Rasputin. A prog-
ram szervezői jövőre is szeretnék megrendezni a retro 
fesztivált, még több és még retróbb fellépőkkel.

szerkesztőség

Bélatelepi nap
A hagyományoknak megfelelően megrendezésre 

került a Bélatelepi Nap.  Az eseménynek idén a Béla-
telepi strand adott helyet. 

Ezen a napon a vidámságé és a szórakozásé volt a 
főszerep. Kora délutántól egészen estig, négy állomá-
sos mese-kalandparkban vehettek részt a gyerekek, 
ahol egy kerettörténet segítségével bújhattak a mese-
hősök bőrébe. Az állomások végén – mint egy igazi 
népmesében – jutalomban részesültek a kicsik és a 
nagyok. 

Számos gyermekprogram mellett mozgásra is invi-
tálták a strandolókat, melyen több korosztály is részt 
vett.  A nap végén a Fantáziamalom Színház tagjai egy szórakoztató mesés darabot adtak elő.      szerk.
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Magyar Tenger napja 

Strand Fesztivál
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Első ízben tartották meg a Magyar Tenger napját 
Fonyódon. A rendezvény célja az volt, hogy kiegé-
szítse a Strand Fesztivál hétvégéjét, így vasárnap is 
szórakozhattak a kikapcsolódni vágyó vendégek. 

Elsőként a Zoom nevű zenekar lépett színpadra, 
melynek frontembere Boros Bálint, Boros Csaba 
egyik fia. Őket az idén a huszonötödik születésnapját 
ünneplő Republic tartott élő nagykoncertet, a Vigadó 
téren. Ahogy minden évben, amikor a Fonyódon kon-
certezett a legendás együttes, most is kiváló hangula-
tot teremtettek a nagy érdeklődéssel várt koncerten. 

szerkesztőség

A Fonyódi Nyár programsorozat keretében Strand 
fesztivált rendeztek a július 24–25-én, Fonyódon. A 
rendezvények helyszínéül a Sándortelepi strand és a 
Vigadó téren található szabadtéri színpad szolgáltak. 
A két helyszín biztosította lehetőségeket maximáli-
san kihasználva alakultak a programok, így mindenki 
megtalálhatta a számára kedvező időtöltési formát.

Pénteken Latin Fittness bemutatóval indult a nap. 
Akik kedvet kaptak a mozgáshoz, azoknak Szent-
györgyi Rómeó egy könnyed koreográfiával készült, 
amelyet a rekkenő hőségben is meg lehetett valósíta-
ni. A koncertek előtt még sor került egy Pilates bemu-
tatóra is, ami szintén interaktív volt.

Késő délutántól a Vigadó téren folytatódott a ren-
dezvény. Elsőként az Eraklin Táncklub tagjai tartot-
tak bemutatót, megalapozva az est hangulatát. A pén-
tek este első színpadi koncertjét a Chili Buli Zenekar 
adta. Ismert és közkedvelt slágerekkel örvendeztették 
meg az egyre gyarapodó közönséget. A jövőre tíze-
dik születésnapját ünneplő Spencer Hill Magic Band 
fergeteges bulit csapott a kultikus filmalkotásokból 
ismert filmzenékből.

Szombaton a strandon indult a program, ismét 

sporttal. Zumba bemutató volt az első esemény, ahol 
az előadó a vízi színpadról instruálta a vízben moz-
gó résztvevőket. A strandon még mindenki kedvére 
mozoghatott, majd az este szombaton is a színpadon 
folytatódott.

Weisz Viktor érkezett fellépni Fonyódra, akit egy 
tehetségkutatóból ismerhetett meg az ország. Idén 
nyáron kiadott, első saját lemezéről hozott egy cso-
korra való dalt, valamint a már nevéhez nőtt 60-70-es 
évek legjobb táncdalaiból egy válogatást. A legna-
gyobb meglepetés is ekkor érte a közönséget, ugyanis 
az éppen itt pihenő Varga Viktor a nézőtérről lépett a 
színpadra és kapcsolódott be saját, legnagyobb sláge-
rének előadásába.

A legkomolyabb érdeklődésre azonban az Apostol 
koncert tartott számot, amelyre megtelt a Vigadó tér. 
Az együttes 45 éves jubilemi koncert sorozatban van, 
ennek egy állomása volt a fonyódi fellépés. A jubile-
um alkalmából kiadott lemezről adtak elő szerzemé-
nyeket, valamint legismertebb slágereik sem marad-
hattak el. Ahogy pénteken, úgy szombaton is Retró 
Disco zárta a porgramot.

szerkesztőség
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Idén is megrendezésre kerül Fonyódon a Hal és 
Petyek napok. Három napon keresztül várta Fonyód a 
gasztronómia, a kultúra és a zene iránt érdeklődőket. 
Számos színes program és fellépő várta az ide látogató 
közönséget. A fesztiválra ellátogatott Vesztergám Mik-
lós, Sipos F. Tamás, a Mamma Mia Musical, az Irigy 
Hónaljmirigy, Szőke András, Bede Róbert és sokan 
mások. Mindezek mellett lehetőség volt mindegyik 
napon a fonyódi petyek kóstolására.

A program első napján a Fonyódi Betyárok néptánc 
műsora után Vesztergám Miklós tárogatójátékát hall-
hatták. 

Fonyódon már évek óta megrendezik a petyek na-
pokat, de még mindig találkoztunk olyannal, aki nem 
tudja, hogy mi is az a petyek. - A petyek harcsából, 

pontyból és keszegből lecsós alapon főzött sűrű balato-
ni halászlé.- Volt olyan, aki kifejezetten azért érkezett a 
rendezvényre, hogy egy finom halat egyen.

Szombaton is megtelt a Vigadó tér. A Dió Banda nép-
zenei műsora után az Érsekújvári Rockszínpad előadá-
sában tekinthették meg a nagyszabású Mamma Mia! 
című musicalt.

Vasárnap is folytatódtak a programok. Bede Róbert 
és Szőke András érkeztek Fonyódra és újra gondolták 
a petyeket. Fantasztikus hangulatban tartottak Gasztro 
Showt, melynek végén a közönség is megkóstolhatta a 
különleges ételt. Az este folyamán továbbra is a humo-
ré volt a főszerep. Az Irigy Hónaljmirigy a tőlük meg-
szokott módon tartott koncertet a fesztivál zárásaként.

szerkesztőség

Hal és Petyek napok Fonyódon

Gondolatok államalapító királyunk ünnepén
Első királyunkról, akit ko-

rának legnagyobb történelmi 
személyiségeként tart számon 
a történelem, a legnagyobb el-
ismeréssel szóltak és szólnak 
ma is. Élete dicső példa minden 
idők magyarjának. Uralkodása 
idején más kritériumai voltak az 
európaiságnak. A legalapvetőbb 

szempont a kereszténység vállalása volt. Napjaink Eu-
rópája ugyanakkor még az uniós alkotmányából is tö-
rölt bárminemű utalást is a keresztény gyökerekre. 

Szent István királyt diplomáciai és politikai érzéke 
történelmünk legnagyobb állam-férfijává avatta. Ural-
kodása alatt illeszkedett be Magyarország Európába, 
és lépett a feudális fejlődés útjára. Politikai, vallási és 
társadalmi szempontból ő teremtette meg országun-
kat, jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat né-
pének. Az általa újjáalakított Magyarország a keresz-
tény Nyugat előretolt bástyája és védőfala lett a barbár 

ázsiai hódítókkal szemben. Nagy királyunknak sike-
rült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket 
a hazaiakkal. Legfontosabb szempontként képviselte 
népe sajátosságát és érdekeit a határokon túl. Gondolt 
Európa és a keresztény világ egységére. Mint uralko-
dó, tudatában volt Isten előtti felelősségének. Lelki ar-
culata fiához, Imre herceghez írt intelmeiben nyilvánul 
meg legnemesebb szépségében.

Ne feledjük soha, hogy szent királyunk élete utolsó 
perceiben is országa sorsán bánkódott, annak jövője 
lebegett a szeme előtt, amikor utolsó szavaival Szűz 
Mária oltalmába ajánlotta életművét és nemzetét. Tar-
tozunk emlékének azzal, hogy minden erőnkkel igyek-
szünk megtartani keresztény hitünket, egyedülálló, 
csodálatos anyanyelvünket, s büszkén vállalva ma-
gyarságunkat merünk újra nagyok lenni, akik voltunk 
ezeregyszáz éven át, minden megpróbáltatás, üldözte-
tés, elnyomás ellenére, és akik vagyunk ma is: egy kü-
lönleges, sokoldalú képességgel és ragyogó tehetség-
gel megáldott, büszke nemzet.        Lévay Mária
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Csaba testvér Fonyódon
2015 július 26-án Böjte Csaba tartotta az esti szent-

misét Fonyódon. Csaba testvér másnap  Somogyvá-
ron, a papszentelésen volt szónok, de szeretett volna a 
fonyódi templomban is találkozni a hívekkel. 

Prédikációjában az irgalmasságról beszélt. Szent 
László királyunk példáján keresztül, a Ferenc pápa 
által meghirdetett „Irgalmasság évé”-re készülve egy-
szerű, lényegre törő szavakkal tanított bennünket: ho-
gyan lehet irgalmas szeretettel lehajolni másokhoz, 
még az ellenségeinkhez is… Tudunk-e szívből megbo-
csájtani, kiengesztelődni? Személyes példáját mesélte 
el Csaba testvér, miszerint édesapját a Securitate - egy 
verse miatt - börtönbe zárta, megkínozta, négy és fél 
év után szabadulva, pár hét múlva meg is halt. Csaba 
testvér vádolhatott volna konkrét személyeket, törhet-
te volna a fejét azon, kin és hogyan álljon bosszút, de 
inkább arra jutott, hogy a sötétség ellen, ami édesapját 
megölte egy szál gyertya gyújtásával lehet védekezni. 
Egy gyertya fénye elég ahhoz, hogy megölje ezt a sö-
tétséget. „Ne mások felett ítélkezzünk, hanem inkább 
saját magunkkal szemben legyünk kemények, mások-

kal szemben pedig legyünk mindig irgalmasok!”
A misén jelen voltak Csaba testvér „gyermekei” is, 

közel negyvenen, akik éppen Zamárdiban táboroztak. 
A javukra gyűlt össze a perselyadomány és a mise vé-
gén ezekkel a gyerekekkel közösen imádkoztunk azo-
kért, akik valamilyen formában a templom felújításá-
ban részt vettek. Az ima minden fonyódi templomba 
járó emberért is szólt.              Péter Annamária

In Memoriam Bacsinszky Ottóné Csutorás Melinda
Elment az utolsó nagyon idős Csutorás. 2015. július 

17-én kísértük utolsó útjára a fonyódi temetőben.
„Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek
Csupán tiszta szív
és sok, sok szeretet.” (Pázmány Péter)
A rubinokleveles tanító, aki megélhette, hogy átve-

gye oklevelét 70 éves pedagógusi múltja okán, sze-
rény, művelt, szeretetteli ember volt. 1923-ban szüle-
tett Pakson. Édesapja Szentbalázsról származik tanító 
családból.

A 20-as, 30-as évek fonyódi és zselici boldog gyer-
mekkora után Szegeden szerzett tanítói oklevelet, a 
Római Katolikus Líceum és Népiskolai Tanítóképző 
Intézetben 1943. június 21-én. Hivatását csak néhány 
hónapig gyakorolhatta Ráksiban, mert jött a háború.  A 
Fonyódon működő hadikórházban tejesített szolgála-
tot, mint kiképzett önkéntes ápolónő. A front elől nyu-
gatra ment a kórház és a család is, egészen Passauig, 
ahonnan a háború után jöttek haza.  

1948-as házasságkötését követően öt gyermeket hor-
dott a szíve alatt, hármat felnevelt, diplomát adott ke-
zükbe. Emőke pszichológus, Tünde és Csilla tanár lett.

Tanítói pályafutását Budapesten kezdte ott, ahol egy 
emberöltővel később Csilla lánya is. Első gyermeke el-
vesztése után azonban Fonyódon helyezkedett el a Ne-

velőotthonban. Ott tanított a 
60-as évek végéig. Nyugdí-
jazásáig az Általános Iskola 
tanítója volt.

„A szeretet, ami sugárzott 
belőle.”-mondta róla egy 
tanítványa. A gyerekek sze-
retetének és lelkiismeretes 
szakmai munkájának elis-
meréséül 2012-ben az elsők 
között kapta meg „A Fonyó-
di Gyermekekért Díjat”.

1978-tól kezdődően hosszú évekig ápolta halálos be-
teg férjét, majd később édesanyját, édesapját is. Nehéz 
keresztjét nagy türelemmel viselte. Egy lábtörés után 
kórházba került, s már nem tudott visszajönni. Igaz-
ságtalanul sokat szenvedett. Hitét mindvégig megőriz-
te, példásan gyakorolta.

 A küzdelmes évek ellenére is vidám nagyija volt 
unokáinak. Nagyon hiányzik három lányának, hat uno-
kájának, két dédunokájának és mindannyiunknak akik 
ismertük és szerettük.

Hálával őrizzük emlékét mi tanítványok, kollégák. 
Legyen a föld könnyű, az álom megnyugvás neki! A 
Jóisten kísérje a hosszú úton.

Gyurina Mária



Fonyódi Hírmondó

Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
   8:00 óra Szent István Kápolna
   9:15 óra Ligeti Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 18:30 óra Plébániatemplom

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

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Aug.   16.  9:30  
közreműködik: Kőszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna
Szept.     6.   9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet 
közreműködik: Kőszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna

A protestáns templomban, József utca 21.
A Protestáns Kulturális Estek előadásai 

a nyári időszakban szünetelnek!

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden kedden
17 órai kezdettel

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

fenti alkalmakra!

9

Hatékony multivitaminos arcfeltöltés 40 év 
felettieknek, 100% növényi hatóanyagokkal 

és az aromaterápia varázslatos erejével 
Miért 40 év felettieknek ajánljuk?
Mert ebben a korban már nem csak a hámréteg hid-

ratálása fontos, hanem a kötőszövet feszesítése, ásványi 
anyagokkal történő feltöltése is. A vitaminok és aktív 
hatóanyagok növelik a bőr rugalmasságát, feszességét, 
hatékonyan lépnek fel az öregedés ellen. 

Szépségszalonunk egyik legnépszerűbb aromaterá-
piás kezelése a „LE SOIN MULTI-VITA”  ránckisimí-
tó kezelés Lympho-Energetic nyirokstimulációs masz-
százzsal, vérbőségfokozó szérummal igazi feltöltődés és 
újjászületés a bőrnek, léleknek egyaránt.

A „Sérum Prélude” vérbőségfokozó, ránctalanító gél-
szérum 21 aminosavval, fahéjjal  és mezei zsurlóval táp-
lálja és pezsdíti fel a legfáradtabb, legfakóbb bőrt is.

A kezelés kiemelkedően fontos része a Zen-lifting 
arc-és dekoltázsmasszázs, ami a nyirokrendszer és az 
energiapályák stimulálásának kombinációja.

A masszázstechnika lassú, finom, ritmikus mozdulata-
ival segíti a nyirokáramlást, ezáltal elősegíti a szövetek 
méregtelenítését, a kezelés hatékonyságát. 

Keleti masszázsok által inspirált technikák alapján, 
meghatározott pontokat nyomunk az arcon, a nyakon, a 
vállövön és a dekoltázson. E pontok nyomásával ellazul-
nak az izmok, csökken a fáradtság, energetizálódik a test.  
A kezelési idő: 1,5 óra, a kezelés ára 19.900 Ft. Már egy 

kezelés is rendkívül hatékony és látványos! 
Hathetes intenzív kúra egy összegben történő fizetése 

esetén 10%, kedvezményt adunk, melyet a bőrtípusnak 
megfelelő termékek vásárlására lehet felhasználni.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt szépségsza-
lonunkban akár csak ingyenes, személyes tanács-
adásra is.

Vörös Gyöngyi kozmetikusmester 
Dermisz Professzionális Kozmetika és  

Fényesztétikai Kezelőszalon, 
Fonyód, Ady E. u. 7.

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

www.facebook.com/DermiszBioBeauty
(x)

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen jelent meg, hogy 2015. július 18-án a Múzeumban Szilvásy Margit és Szilvásy 
Magdi közös kiállítása kerül megnyitásra. Szilvásy Margit egyedül állított ki. A tévedésért elnézést kérünk! 

szerkesztőség
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Programok augusztus 20-tól szeptember 26-ig

Augusztus 20-23. Csütörtöktől Vasárnapig
Szent István napok (részletek a 13-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér

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

Kikötő; Kulturális Központ (Ady E. 17-21.); Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (Fő u. 8.)  Piac; Vigadó tér   
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Augusztus 21. Péntek
BAHART Regatta: Amatőr vitorlás - sorozat és YS flottabajnokság

Helyszín: Kikötő, 11 órától (köszöntők 9 óra)

Augusztus 21. Péntek
Kerekes Band koncert

Helyszín: Vigadó tér, 21 óra

Augusztus 23. Vasárnap
Badár Sándor önálló estje (belépő: 2500,- Ft/fő)

Helyszín: Kulturális Központ, 20 óra

Augusztus 28. Péntek
Fazekas Klára festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Augusztus 31. Hétfő
A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola tanévnyitó ünnepélye

Helyszín: Általános Iskola, 17 óra

Szeptember 4-5. Péntek, Szombat
III. Fonyódi Harcsafesztivál (részletek a 13-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér, Fonyódliget halastavak

Szeptember 19. Szombat
Kulturális Örökség Napjai (részletek a 14-ik oldalon)

Helyszín: Múzeum, 14:30-tól

Szeptember 25. Péntek
Kohanic Mária festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Szeptember 26. Szombat
Családi futónap (esőnap: október 3. szombat)

Helyszín: Vigadó tér, 10 óra
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Fonyódi Hírmondó

III. Harcsafesztivál programja
2015.09.04. Péntek

Helyszín: Vigadó tér

15:00 Kerekasztal beszélgetés a Balatoni 
horgászturizmus jelenéről, fenntarthatóságáról, 
szerepéről, a tó és a környező települések éle-
tében
16:00  Erőember verseny
17:30 Múzeum elől helytörténeti séta in-
dul Varga István kalauzolásával a Bélatelepi 
Villasor történeteivel fűszerezve
18:00 Mókus motoros show műsora
19:00 Fonyódi Betyárok Néptánc műsora
19:00 Veress Ábel zongoraestje a protes-
táns templomban
20:30 Magyarország-Románia EB selej-
tező, közös meccsnézés 

2015.09.05. Szombat
Helyszín: Fonyódliget, halastó

11:00 Tárogatós előadás
12:00 Látványos harcsalehalászás, a tó-
rendszer bemutatása sétahajózással, látvány har-
csaétel készítése Leányvári Krisztina gasztrob-
loggerrel
13:00 Somogyi népzene a Dió Bandával
14:00 Bohócműsor, lufi hajtogatás 

15:00 Kék Balaton citera együttes műsora
15:30 Erox Martini koncertje
16:00 Royal Dance Sings előadása

2015.09.05. Szombat
Helyszín: Vigadó tér

13:00 Ametiszt TSE Kaposvár táncbemu-
tatója
14:00 Bódi Csabi koncertje
15:00 Siófoki Férfidalkör műsora 
16:00 Vidám Favágók Táncegyüttes bajor 
népi tánc show
17:00 Fonyódi Betyárok Néptánc műsora
17:45 Erox Martini koncertje
19:00 Fáraó Együttes koncertje 
20:00 Bódi Guszti, Bódi Margó koncertje
21:00 Fáraó Együttes koncertje

A fesztivál mindkét napján különféle sült és főtt 
halételek, harcsakülönlegességek, látványhalászlé 
készítés, hagyományos halászati eszközök bemu-
tatása és egy akvárium balatoni halakkal várja az 
érdeklődőket.

A Harcsafesztivál minden programjának látoga-
tása ingyenes, a szombati napon városnéző kisvo-
nat szállítja a vendégeket a halastavak és a Vígadó 
tér között.        szerkesztőség
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Kulturális Örökség Napjai a Múzeumban
Részletes program:

2015. szeptember 19. szombat

14.30 óra - Bacsák György, a „Földbe zárt kincsek feltárója Fonyódon” címmel előadás 

16.00 óra - Budapesti hajléktalanok kiállításának megnyitója, (október 16-ig megtekinthető)

19.00 óra - Emlékezés Róth Miksára a katolikus plébánia templomban

Feng Shui tanfolyamok
2015. szeptember 19-20 induló FENG SHUI TANFOLYAMOK fonyódi lakosoknak ingyenesen!
Jelentkezni: 30/ 9571526 
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Alapszolgáltatási Központ
,,Száguldva vágtat, 

rohan az idő, 
Sorra váltják egy-

mást föl a hetek,
Valahogy minden 

nyár gyorsabb, mint 
az előző,

Az IDŐNEK nem 
mondhatsz „Állj 

meg”- et!” (Fritz Friemann)
Dacolva a fenti sorokkal, minden új napot várunk.
Bármennyire szinte „szubtrópusi” a hőség, mely az 

idős szervezetet különösen megviseli, hangulatunkat 
nem befolyásolja.

Minden napra van apróbb-nagyobb öröm, termé-
szetesen nagy áldás a klimatizált környezet intézmé-
nyünkben. 

Egész napos, rendkívül jó hangulatú, zenés szüle-
tésnapnak voltunk részesei. 

Simon Józsefné (Németh Margit) 80. születésnap-
jára meglepetésvendégek, régi barátnők is érkeztek. 
Margitka három hatalmas tortát, sok-sok ajándékot 
kapott, sikerült közösségünknek meghatnia, meglep-
nie. A meglepetés annyira jó sikerült, hogy tánc, zene, 
éneklés és jó hangulat uralkodott, mindenki elfelej-
tette búját, bánatát. Mindent felülírt, amikor a „nagy 
család” Margitka kedvencét, Záray-Vámosi Homokó-
ra című dalát szívből adta elő. 

Isten éltesse erőben, egészségben még nagyon so-

káig köreinkben!
Alig egy héttel később újabb élménnyel lettünk gaz-

dagabbak.
Hálás köszönet Boros Ágnesnek a Tavi-Loki Kft. 

dunakeszi tulajdonosának, aki minden évben ingyen 
kirándultat minket, és Varga Sándornak a kisvonat 
mindenkori vezetőjének. Körbejártuk Fonyód szép 
városát, majd ezt követően újra jókat ettünk-ittunk a 
bélatelepi Perián család által készített finomságokból. 
A finom ételek mellett a vendégszeretetük felbecsül-
hetetlen, ha rajtunk múlna, minden nap meglátogat-
nánk őket Bélatelepen, mert a közvetlenségük párat-
lan, mindig régi barátként tekintenek ránk.

Izgatottan várjuk a következő hónap meglepetése-
it… =)

Mi mindig az alábbi idézet szerint igyekszünk élni.
,, A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: 

ajándék.” (Eleanor Roosevelt)
Muskó Zoltánné, Papp Adrienn
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Három nap alatt a Balaton körül - kajakkal
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A nyár telepakolt kosara

Ma reggel arra gondoltam, mire ezt az írást olvas-
sák, lassacskán véget ér a nyár, elsuhan észrevétle-
nül...  

Ha próbálom kockánként magam előtt pergetni az 
eseményeit, mint egy filmet, látok kötelező jellegű, 
idegesítő sorbanállást a közértben, az elmaradhatat-
lan főtt kukoricát, a balatoni nyár ismerős kellékét, 
strandolást. Az egzotikus külsőnek, ha szerencsém 
van, talán még októberben is örülhetek. Látok bringá-
zásokat, naplementéket, hűs fagyikat, kávézós estéket 
barátokkal és természetesen kulturális programokat, 
mert kikapcsolódni, gondolkodni a harminc fokban is 
igényem.

Örömmel gondolok Ötvös András monodrámájra, 
aki irdatlan energiával, magát egy percig nem kímél-
ve játszotta el Gerlóczy Márton, A Csemegepultos 
naplója című krónikáját. Aki szereti a beszolós élet-
képeket  mai magyar hétköznapjainkról, annak feltét-
lenül ajánlom. Kétségtelenül testhezálló szerep volt 

ez a tehetséges fiatal színész számára, ám a bábszín-
házi elemek, a mobil díszlet, a virtoúz kellékhaszná-
lat, az elképesztő hangutánzása lehengerlővé tették a 
színtiszta alakítást. A tásadalomkritika közvetítésé-
nek fanyar, egyedi hangját választotta író, és színész.

Lévay Péter fizikus, zongorázó évek óta állandó 
színfoltja a fonyódi nyárnak, idén több helyszínen is 
szórakoztat. A Múzeumban Szilvássy Margit kiállítá-
sán hallhattuk saját szerzeményeit és a klasszikuso-
kat. A színek mesterének képei és Péter játéka igazi 
kulturális csemege volt az egyik legforróbb nap est-
jén. A művésznő szalmavirág képe és Péter szakmai 
érdeklődésének kettőssége azóta is foglalkoztat.

A Padlás című musical megtekintése hab volt a 
tortán, barátokkal, gyerekekkel együtt élveztük. Jó 
tudni, hogy közel harminc éve tartja az érdeklődést a 
klasszikus darab, dalaival újra és újra elvarázsol.

Für Anikó Kitalált világ című szóló estje nem ha-
gyományos hangzású dalokból állt össze, ettől vált 
különlegessé. Kalmus Felicián csellón, Hrutka Ró-
bert gitáron kísérte a nagyon egyéni hangú, különös 
érzékiségű színész-énekesnőt. 

Kutor Vera „A múlt nem vár” kacifántos című előa-
dását csak az időrendiség miatt hagytam utoljára, po-
zitív érzeteket erősítő gondolatai erőteljes löketként 
hatottak a hallgatóra. A fiatal előadó figyelemfelhívó, 
kedves, finom hangja kellemes találkozást jelentett.

A nyár még picit tart, a  Fonyódi Kulturális Intéz-
mények programkínálata töretlen, remélem mindenki 
talál benne olyat, ami tetszik.     

Mellory

Első nap: Fonyód- Badacsony 06. 01. hétfő,indulás: 
7:39 ,érkezés: 18:00

Evezéssel eltöltött idő:  6 óra 25 perc, megtett távol-
ság: 53,7 km, átlagsebesség 8,3 km/h

Második nap: Badacsony- Balatonaliga, 06.02. 
kedd, indulás: 6:45, érkezés: 20:40

Evezéssel eltöltött idő: 8 óra 33 perc, megtett távol-
ság: 71.1 km, átlagsebesség: 8,3 km/h

Harmadik nap: Balatonaliga- Fonyód 06.03. szerda, 
indulás: 5:25, érkezés: 15:15

Evezéssel eltöltött idő: 6 óra 7 perc, megtett távol-
ság: 53km, átlagsebesség: 8,7 km/h.

Három nap alatt megtett távolság: 177,8 km
Ez a pár nap fantasztikus élmény volt, kívánom 

minden természetkedvelő sportembernek, hogy pró-
bálja meg,  hiszen a lehetőség adott, „csak” be kell 

ülni egy kajakba és evezni a Balatonon!  

Konkoly Imre



Fonyódi Hírmondó

A korai mozgásfejlesztésről
 2004 óta vagyok konduktor-tanító és munkám so-

rán minden korosztállyal dolgoztam –babáktól felnőt-
tekig. Amióta megszülettek a gyermekeim egy téma 
különösen felkeltette az érdeklődésemet. Ez pedig a 
korai mozgás- és képességfejlesztés kérdése. A nor-
mál fejlődésű gyermekeket is fejleszteni kell? Vé-
leményem szerint nem KELL, csak lehet...Ugyanis 
megelőzhető rengeteg tanulási zavar (a figyelemza-
var, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkúlia, a diszp-
raxia).  

A leghatékonyabb fejlesztés mozgáson keresztül 
történik, hiszen az érzékletek legjobb összerendezője 
a mozgás és kihat minden egyéb fejlődési területre, 
így a beszédre, figyelemre, gondolkodási folyamatok-
ra, érzelmi fejlődésre és a szociális érettségre.

FOGLAKOZÁSAIM:
A foglalkozások célja elsősorban a mozgás- és tar-

tásproblémák megelőzése, a gyerekek mozgásának 
ügyesítése, az egyensúlyuk és izomerejük fejlesztése.  
A sok ének és mondóka hatással van a gyermekek fi-
gyelmének és beszédének fejlődésére, az egyensúlyi 
ingerek pedig segítik az idegrendszer érését. 

Babatorna: Erre a csoportos foglalkozásra 8 hetes 
kortól várjuk a piciket és szüleiket, egészen addig 

amíg a manók kúszni-mászni nem kezdenek.  
A kúszó- mászó csoport azoknak a gyermekeknek 

szól, akik már képesek a földön mozogni, nagy teret 
igényelnek a mindennapi tevékenységeikhez. 

Tipegő: A foglakozásra néhány lépést önállóan 
megtevő piciktől a már szaladó manókig mindenkit 
szeretettel várunk.

Elérhetőség: 30/355-5968

Torma Orsolya
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Újra küzdősportok a Sportcsarnok fitness termében
A fonyódi 

S p o r t c s a r -
nok Fitness 
t e r m é b e n 
Thai-Boksz 
- Brazil Jiu 
Jitsu-Kung-
fu-Capoeira 
küzdőspor-
tokkal ismer-

kedhetnek meg a látogatók.  
Mozogni vágyó fiatalok jönnek össze. Könnyű 

egész testet megmozgató stretching-nyújtással kezd-
jük,hogy az edzés későbbi szakaszában történő moz-
gások során ne sérüljön meg senki sem. Nem beszél-
ve azokról ,akik egész nap ülő munkát végeznek és 
jól esik teljesen átmozgatni a testüket. 

Nyújtások után, rúgópárnára ütés és rúgás kombi-
nációkkal próbáljuk a technikai repertoárt szélesíteni, 
csiszolni a hibákat,hogy minnél tökéletesebben men-
jen a kivitelezés. 

A védőfelszerelés boxkesztyű & sípcsont védők 
felvétele után, páros gyakorlatokkal próbáljuk minél 

életszerűbbé tenni a küzdelmi gyakorlatokat. 
Védekezés és ellentámadási szituációkkal teszük 

érdekesebbé a kesztyűzést. 
Az edzés végén, akinek van kedve kipróbálhatja ma-

gát light contactos küzdelembe a többiekkel együtt,de 
ez nem kötelező. 

Az edzés második felében Brazil Jiu Jitsu foglalko-
zás van,ahol a megpróbáljuk a földrevinni és külön-
böző ízületi fogásokkal ártalmatlaná tenni a támadót. 

Az edzéseinkkel a fő célunk, minnél több gyerekkel 
megszeretesse a sportot,  a mozgást, hogy az életük 
részévé váljon a tv-és és a facebookozás helyett.  

A sport mozgásanyagának elsajátitása és alkalma-
zása a személyiség minden szféráját (értelmi,  érzelmi 
és cselekvéses ) egyaránt igénybe veszi , így párhuza-
mosan fejleszti.  

Alakuljon ki bennük az egészséges életmódra való 
igény. Tudatosodjon bennük a mozgás fontossága. 
Becsüljék meg saját és társaik teljesítményét. 

A mozgás jelentsen számukra örömöt és kikapcso-
lódást. 

Muskó Zoltán 
edző-szakosztályvezető



2015. augusztus

Elkészült az immár 18 csapatos Somogy megyei lab-
darúgó bajnokság első osztályának őszi sorsolása: 

1. forduló: HALASZTVA!!! 
BALATONI VASAS SE - FONYÓDI PETŐFI SE   

       
2. forduló: 2015.08.16., vasárnap, 17:00  
FONYÓDI PETŐFI SE - MAGYAREGRES SZ.E.   

       
3. forduló: 2015.08.23., vasárnap, 17:00  
BABÓCSA SE - FONYÓDI PETŐFI SE    

      
4. forduló: 2015.08.30., vasárnap, 17:00  
NAGYBAJOMI AC -  FONYÓDI PETŐFI SE   

       
5. forduló: 2015.09.06., vasárnap, 16:30  
FONYÓDI PETŐFI SE - SEGESDI SE    

       
6. forduló: 2015.09.13., vasárnap, 16:30  
KAPOSMÉRŐI SE - FONYÓDI PETŐFI SE   

       
7. forduló: 2015.09.20., vasárnap, 16:00  
FONYÓDI PETŐFI SE - BERZENCE SE    

       
8. forduló: 2015.09.26., szombat, 16:00  
CSURGÓI TK - FONYÓDI PETŐFI SE    

       

9. forduló: 2015.10.04., vasárnap, 15:00  
FONYÓDI PETŐFI SE - 

  BALATONKERESZTÚR-B.MÁRIAFÜRDŐ KSK  

10. forduló: 2015.10.11., vasárnap, 15:00          
SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE - FONYÓDI PETŐFI SE   

       
11. forduló: 2015.10.18., vasárnap, 14:30  
FONYÓDI PETŐFI SE - KAPOSVÁRI RÁKÓCZI  

    
12. forduló: 2015.10.25., vasárnap, 14:30       
FONYÓDI PETŐFI SE - BALATONBOGLÁR `BB`   

       
13. forduló: 2015.11.01., vasárnap, 13:30 
FONYÓDI PETŐFI SE - MARCALI VFC    

       
14. forduló: 2015.11.07., szombat, 13:30  
NAGYATÁDI FC - FONYÓDI PETŐFI SE    

      
15. forduló: 2015.11.15., vasárnap, 13:00 
FONYÓDI PETŐFI SE - SOMOGYVÁR K.Ö.SE   

    
16. forduló: 2015.11.22., vasárnap, 13:00         
KARÁD SC - FONYÓDI PETŐFI SE    

      
17. forduló: 2015.11.28., szombat, 13:00  
FONYÓDI PETŐFI SE - BALATONLELLE SE

Az őszi labdarúgó bajnokság sorsolása - Petőfi SE

Jól sikerült a toborzás
Június elején az óvodában plakáton hir-

dettük, hogy a túrakajak egyesületbe le-
het jelentkezni. 

A nagyok mellett 24 óvodás 5-6 éves 
fiú és leány jelentkezett, akik egy héten 
kétszer jönnek a kajakozást tanulni, köz-
ben úszni is tanulnak. 4 fő 3 éves is van, 
akik természetesen a szülők részvételé-
vel  gyakorolnak. Az augusztus 20-i kenu 
versenyre készülnek. Reményeink sze-
rint a jövő eredményes kajakosainak-ke-
nusainak lehetünk tanui. 

8 éves kor alatt az edzések vasárnap 
10:00-12:00-ig Dr. Lukács Csaba vezeté-
sével zajlanak.

8 éves kor felett hétfő 17:30-20:00-ig, szerda 17:30-
20:00-ig Kardos László tartja az edzéseket. 

Az edzésen az első alkalom ingyenes!
Készülünk az augusztus 15-i Fonyód- Badacsony 

átevezésre. 

A  június 27-én Balatonföldváron megrendezett sár-
kányhajó gyorsulási verseny, a fonyódi csapat a siófo-
ki kajak kenusokkal kiegészülve  jól szerepelt.

Várunk minden kedves érdeklődőt korhatár nélkül 
az edzéseken!

Konkoly Imre
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Fonyódi Hírmondó

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

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

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

Tel.: +36-20/982-6100 
 

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

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

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

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

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

Apróhirdetések
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