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Megkezdődött az idei tanév

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon ta-
nulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól 
végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, 
megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a 
munkát, amit szeretni fog….”    (Dr. Szentgyörgyi Al-
bert)

Ilyen reményekkel indulnak életük első napján is-
kolába azok a kisiskolások, akik először lépik át az 
iskola kapuját. Nagyobb változás ez az életükben, 
mint felnőttként gondolnánk. Pontosan érkezni reg-
gel, végigülni, figyelni, teljesíteni több tanítási órán, 
a rövid szünetek alatt elvégezni minden olyan dolgot, 
amelyre az óvodában korlátlan idő állt rendelkezésre. 
Akkor beszélni és hallgatni, amikor azt elvárják tőlük. 
Gondoljunk csak arra, milyen összeszorult torokkal 
lép be egy felnőtt is az új munkahelyére, ahol ismeret-
len elvárásokat támasztanak ismeretlen emberek.

Nekünk tanítóknak feladatunk az is, hogy ezt az 
átmenetet óvoda és iskola között megkönnyítsük. 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő játékosságot csem-
pésszünk a feladatokba, hogy kellően motiváló kör-
nyezetet és légkört teremtsünk a gyerekeknek az írás, 
olvasás, számolás rejtelmeinek befogadására.

Már a tanévnyitóra díszbe öltöztetjük a tantermeket, 
ahol szüleikkel együtt fogadjuk őket. Hagyományo-
san ajándékot kapnak az önkormányzattól, amelyet a 
polgármester úr ad át minden kis újoncnak. Az első 
tanítási napon már szülői értekezletet hívnak össze a 
tanító nénik annak érdekében, hogy a szülők kellően 
tájékozottak legyenek az iskolai elvárások, tenniva-
lók, a házirend és az iskola szokásrendje terén.

Így indult idén is a 2015/2016-os tanév 266 gyerek-
kel, 15 osztállyal, a két első osztályban 39 tanulóval. 
A hatodik évfolyamot kivéve minden évfolyamon két 
párhuzamos osztály működik. Az idei tanévben már 
valamennyi tanulónknak mindennapos testnevelés 
van, melynek keretében a 4. és 5. évfolyamosoknak 

úszásoktatás is zajlik. Az első három évfolyamon fa-
kultációs jelleggel kezdjük az angol és német nyelv-
vel való ismerkedést. A 4. és 8. évfolyam kivételével 
hit-és erkölcstan óra zajlik órarendi keretek között. A 
szülő választása szerint vehet részt a gyermek erkölcs-
tan, illetve katolikus, református és evangélikus hitta-
nórákon. A délutáni felügyelet és a másnapra történő 
felkészülés érdekében az alsó tagozaton évfolyamon-
ként, a felső tagozaton pedig egy összevont napközis 
csoport működik.

Tanulóink biztonságát a portaszolgálat is garantál-
ja, a Konyha Kft által működtetett iskolai büfé pedig 
egészséges ételekkel várja a diákokat és szülőket. Pe-
dagógusaink reggel 7-től az órák kezdetéig, valamint a 
tanítási órák közötti szünetekben folyamatos felügye-
letet biztosítanak. Különösen nagy gondot fordítunk 
arra, hogy a gyerekeket rendezetten, kísérettel ellátva 
vigyük ebédelni, hiszen a mi esetünkben nem az épü-
letben van az étterem.

És hogy az iskola ne csupán gondot, kötelességet, 
állandó felkészülést és a számonkérés izgalmát je-
lentse, a ránk bízott nebulóknak igyekszünk tanórán 
kívüli programokkal, táborokkal maradandó élményt 
hozni életükbe.

Az iskolában működő diákönkormányzat számhábo-
rúval, iskolai bulival, farsanggal, vetélkedőkkel, for-
dított nappal, bolhapiaccal teszi izgalmassá az iskola 
életét. Az alsó tagozaton erdei iskolát szervezünk. A 
tél nem múlhat el sítábor nélkül, a tanév végén pedig 
vár bennünket a kerékpártúra a Balaton körül és per-
sze a tanulmányi kirándulások is számtalan élménnyel 
gazdagítják a résztvevőket. 

Olyan iskolát szeretnénk működtetni Fonyód egyet-
len általános iskolájaként, ahol elsődleges a tanuláshoz 
szükséges képességek fejlesztése, az önálló tanulás 
segítése, megalapozása, a középiskolai tanulmányok-
ra való alapos felkészítés, de fontos a szabadidő hasz-
nos eltöltése, az együtt megélt maradandó élmény-
szerzés, a közösségépítés, az egészséges életmód, az 
egészségmegőrzés módjának megismerése. Mindezt 
úgy szeretnénk elérni, hogy az iskola által támasztott 
tantervi követelményeket következetesen, egységesen 
elvárjuk tanulóinktól, ugyanakkor a tehetséggondo-
zásra és felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektetve 
igyekszünk minden tanulónk képességeit figyelembe 
véve elégedett, sikeres, boldog gyermeket nevelni.

Sikeres, felelősségteljes, örömteli munkával, tanu-
lással, sok-sok élménnyel teli tanévet kívánok minden 
gyereknek és pedagógusnak egyaránt!  

Gyurina Mária



2015. szeptember

Bevándorlási helyzet térségünkben

Fonyódi Rendőrkapitányság
Tel.: +36-85/560-990; őrszoba: +36-20/461-4248;

Általános segélyhívó szám: 112

4

Az Európába igyekvő bevándorlók okozta nyomás 
érzékenyen érinti hazánkat is. A déli határoknál azon-
ban nem állnak meg a migránsok, ezért nem lehet ki-
zárni, hogy akár a térségünkben is megjelenhetnek. 
Az illegális bevándorlók ellenőrizetlenül akár köz-
egészségügyi, közbiztonsági kockázatot is jelenthet-
nek.

Ezért járt szerkesztőségünk utána, hogy a hivatalos 
hatósági álláspont szerint, ha egy állampolgár beván-
dorlókat vél látni utcákon, tereken, vagy tömegköz-
lekedési eszközök megállóiban, akkor mi a teendője.

Az ORFK Kommunikációs Szolgálat leveléből a 
választ változtatás nélkül tesszük közzé! 

„Tisztelt Uram!
Az Ön által a Somogy Megyei Rendőr-főkapitány-

sághoz küldött megkeresésével kapcsolatosan – illeté-
kességi és hatásköri okokból – az ORFK Kommuniká-
ciós Szolgálata az alábbi tájékoztatást adja.  

Mi az állampolgárok teendője a hatóságok állás-
pontja szerint, ha esetlegesen illegális bevándorlók-
kal találkoznának?

A rendőrség minden lakossági bejelentésre reagál, 
a körülményeknek megfelelően intézkedik. Ha valaki
a lakókörnyezetében, a határ közelében vagy az or-
szág bármely részén olyan személyekkel találkozik, 
akiket illegális bevándorlónak vél, helyesen teszi, 

ha értesíti a rendőrséget. A rendőri intézkedés célja
a személyazonosság megállapítása és annak tisztázá-
sa, hogy az igazoltatott jogszerűen tartózkodik-e Ma-
gyarországon.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes-
ségi területén 2015. augusztus hónapban a rendőrök 
öt esetben intézkedtek illegális bevándorlókkal kap-
csolatosan. A rendőrség a szükséges erők és eszközök 
bevonásával fenntartja a közrendet és közbiztonságot 
a megye területén.”       szerkesztőség

fotó: pannonrtv.com

Energetikai fejlesztés az általános iskolában
Fonyód Város Önkormányzata közel 140.000.000 

Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a KEOP-
2015-5.7.0 számú, „Középületek kiemelt jelentőségű 
energetikai fejlesztése” című pályázat révén.

A projekt keretében Palonai Magyar Bálint Álta-
lános Iskola energetikai korszerűsítése valósul meg, 
amely magában foglalja a homlokzati hőszigetelést 
és a nyílászárók cseréjét, mely jelentős energia meg-
takarítást eredményez, és az ökológiai tudatosságot 
is erősíti.  

A homlokzati nyílászárók cseréje során összesen 
262 darab új, fokozott légzárású, hőszigetelt üvege-
zésű, 5 légkamrás műanyag tok-, és szárnyszerkezetű 
nyílászárók kerülnek beszerelésre. Ez nagyban segít 
leszorítani az épület hővesztését, ugyanis a régi tí-
pusú nyílászárók átlagos hő átbocsátása 2,8 W/m2K, 
míg a beépítésre kerülőké csupán 1,1 W/m2K. 

A teljes homlokzat hőszigetelése 10 cm vastag 
EPS, más néven expandált polisztirol szigetelőanya-
gú rendszerrel valósul meg. Ez egy könnyű szerkeze-
tű anyag, mely sem a környezetre, sem az egészségre 

nincs káros hatással.
A beruházás alapvető célja, hogy a gyerekek és a 

pedagógusok komfortérzetét növelő környezetet tud-
junk teremteni, és e mellett jelentős energia megta-
karítás érhető el, ami egy újabb mérföldkő Fonyód 
környezet- és energiatudatos városképének kialakítá-
sában.

szerkesztőség



Fonyódi Hírmondó

Latin zenei hétvége
A fonyódi nyári programok keretében, augusztus 

második hétvégéjén latin zenékkel és táncokkal vár-
tak mindenkit a fonyódi kikötőben. A latin kultúra 
köré szervezett hétvégén több koncertet és táncbe-
mutatót is tartottak. A programsorozat egy különleges 
első alkalommal megszervezett országos táncbajnok-
ságnak is helyet adott.

A latin ritmusok két nagymestere Szűcs Antal Gá-
bor gitárművész és Gál Péter, a Latin Varázs elneve-
zésű produkcióval indították útnak a forró hangulatú 
hétvégét. A duó saját szerzeményeik mellett ismert 
dalokat is előadott. A formáció nem a populáris ze-
nei világ élvonalába tartozik. Igényes előadásuk több 
külföldi sikert és turnét hozott magával, a hazai kö-
zönség is színvonalas produkciójuk miatt kedveli. A 
programsorozat első napját a Szabó Lesli Band fellé-
pése zárta a szabadtéri színpadon.

Szombaton, a Sándor-telepi strandon került meg-
rendezésre az első Országos Strand Salsa Bajnokság. 
A versenyt remek hangulat és igazi latin ritmusok 
jellemezték. Több kategóriában is lehetet nevezni, 
így kezdő, haladó és profi táncosok is részt vehettek 
a bajnokságon. A szervezők célja egy kötetlenebb, a 
karibi hangulatot és életstílust bemutató bajnokság 
lebonyolítása volt. Sokakat az is motivált a részvé-
telre, hogy élő zenére táncolhattak a bajnokságon. A 

versenyzőknek nem csupán a táncok technikáját kel-
lett elsajátítaniuk, hanem fontos részét képezi a verse-
nyek az is, hogy mennyire tudják átadni illetve bemu-
tatni a salsa-hoz vagy a rueda-hoz tartozó életérzést.

A karibi ritmusok és a látványos táncok a strandolók 
figyelmét is felkeltette. Akik eddig nem érdeklődtek 
a latin ritmusok iránt, most ízelítőt kaphattak abból, 
milyen egy igazi karibi hangulatot idéző táncverseny 
a Balaton partján.

A szervezők mindent elkövettek azért, hogy a tán-
cosok a lehető legjobb körülmények között mutat-
hassák meg tudásukat. Az élő zene mellett a másik 
különlegessége az volt a bajnokságnak, hogy parket-
ta helyett homoktalajon alakították ki a táncteret. Ez 
mind a versenyzőknek mind a szervezőknek kihívást 
jelentett. 

A táncversenyt követően a Vigadó téren folytatód-
tak a programok. Felléptek a Nagykanizsán és Fonyó-
don is működő Eraklin Táncklub Egyesület tagjai. A 
nap végén az Ocho Macho együttese lépett a Vigadó 
téri porondra. Nem először jártak Fonyódon és idén is 
sok rajongót mozgattak meg, egy bő másfél órában. A 
zenekar ezen a nyáron is folyamatos mozgásban volt. 
Felléptek a VOLT fesztiválon és a Sziget fesztiválra 
is meghívást kaptak. A fonyódi koncert alkalmával a 
régi dalaik mellett újakat is hoztak magukkal.

szerkesztőség
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Második alkalommal került megszervezésre a Rock 
Balaton Fonyódon. Ezen a hétvégén minden a rock 
zenéről és annak különböző irányzatairól szólt. A 
fiatal amatőr zenekarok mellett ismert és népszerű 
együttesek léptek színpadra a közönség legnagyobb 
örömére. 

Pénteken elsőként a 1983-ban alakult Detonic nevű 
formáció koncertezett, akik 2002-ben szerveződtek 
újjá. 

A Power nevű együttes a Heavy Metal irányzatot 
képviselte. A 2008 óta működő zenekar több tagcse-
rén van túl, a jelenlegi összeállításban jelent meg egy 
lemezük 2013-ban és hamarosan klippet is forgatnak. 
Örömmel tettek eleget a fonyódi felkérésnek.

Az egyre gyarapodó közönség soraiban jellemzően 
a fellépő zenekarokat népszerűsítő pólókban szóra-
kozó emberekkel találkoztunk, de akadt olyan is, aki 
különleges betyár ruházatával kitűnt a tömegből.

Az Ossian színpadra lépése előtt a Blaha Lujza ut-
cán olyan tömeg kezdett alakulni, ami csak piac na-
pokon tapasztalható.

A Rock Balaton első napját az Ossian zárta. Az im-
már 29 éves zenekar már többször lépett Fonyódon 
színpadra és szívesen jönnek a Balatonra. Koncert-
jükre rajongóik és az érdeklődők megtöltötték a né-
zőteret.

A második Rock Balaton több szempontból is el-
tért a tavalyi rendezvénytől. A helyszín a fonyódi Pia-
con volt, és egy új kezdeményezést is indítottak, ami 
szorosan összefügg a Rock zenével. Ez volt az erre a 
hétvégére megszervezett motoros találkozó, amelyet 
a Széles Út Egyesület közreműködésével valósítottak 
meg. Az egyesület mellett szerepet vállaltak a Somo-
gyi Motorosok is. A motoros találkozó résztvevői az 
ország minden pontjáról érkeztek, akár határon túlról 
is. Volt, aki három napra, volt aki csak egy koncert 
miatt érkezett városunkba. 

Szombaton sem maradhattak zene nélkül a vendé-

gek. A Heart & Soul együttes népszerű, más műfajú 
dalok átdolgozásával állt színpadra és ezzel megala-
pozták az esti hangulatot. A 2010-ben Kaposváron 
alakult csapat heavy metalt játszott.

A Határkő együttes rendszeresen lép fel a Kárpátia 
előtt. Jártak már Fonyódon is korábban. A Nemzeti 
Rock-ot játszó együttesek közé tartozó zenekar Wass 
Albert verseinek szövegeivel, illetve inspirációja által 
életre keltett dalaikkal a nemzeti érzést erősítették a 
közönség soraiban. 

Estére már hatalmas tömeg gyűlt össze a helyszí-
nen. A nemzeti és történelmi lobogók valóságos 
zászlóerdővel borították be a nézőteret. Különleges 
koncertre készült mindenki, több okból is. A Tartsd 
szárazon a puskaport című album bemutató koncertje 
jubileumi is volt egyben, az ezredik koncertje volt az 
együttesnek.

Vasárnap a Jump Rock Band lépett először a szín-
padra. Az immár 17 éves banda, ahogy magukat meg-
határozták, Jump N’ Roll-t játszik. Saját dalaik mel-
lett feldolgozásokkal készültek.

Az AB/CD zenekar elnevezése nem véletlen. Ere-
detileg két ACDC számot játszottak el, később ebből 
fejlődött a ma már egyre népszerűbb zenekar. Valódi 
színpadi show-t teremtenek színvonalas produkció-
ikkal, melyek a közismert számoknak köszönhetően 
mindenkinek ismerősen csengenek. Így tettek Fonyó-
don is. 

A fesztivál utolsó fellépésére a Lord készült. Fellé-
pésük a váratlanul érkező vihar miatt végül elmaradt, 
a szervezők a közönség biztonsága érdekében lefújták 
a záró bulit. 

A Rock Balaton három napja azonban összességé-
ben jól sikerült, elég, ha csak a kilátogató tömeget 
idézzük fel magunkban. A tervek szerint jövőre jöhet 
a harmadik fonyódi Rock hétvége.

szerkesztőség
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A csaknem évezredes hagyomány szerint augusz-
tus 20-án ünnepeljük Magyarország alapítását, mely-
re Szent István, a nemzet első királyának uralma alatt 
került sor. Széles körben, országszerte megtartják ezt 
az ünnepséget. Az idei évben a hosszú hétvégéhez 
igazodva a fonyódi rendezvény négy napon át zajlott. 
A programok a hagyományoknak megfelelően római 
katolikus szentmisével kezdődtek. Elsőként az evan-
gélikus egyház lelkésznője, majd a református egyház 
lelkésze szólt az egybegyűltekhez. Az ünnepi beszédek 
és köszöntők után pedig a szentmisén megáldott újke-
nyér és az újbor szétosztásra került. Majd menettánc 
vezetett a Kikötőben lévő Szabadtéri Színpadig, ahol 
zenés műsor várta az érdeklödőket. Az ünnepi felvo-
nulásban résztvevő néptánc csoportok örvendeztet-
ték meg a közönséget önálló fellépéseikkel. Elsőként 
a helyi táncosok, majd a kárpátaljai gyerekek, végül 

a lengyeltóti Ördöngös együttes szerepelt. A néptán-
cos produkciók után egy fiatal énekesnőt hallhattak 
a színpadon. Az  X-factor tehetségkutató műsor első 
női győztesét, Danics Dórát. Dóra nem előszőr jár itt 
Fonyódon. Nagy örömmel fogadta, hogy egy fontos 
nemzeti ünnep alkalmával térhetett újra vissza. A nem-
zeti ünnepet megkoronázták egy látványos Tűzijáték-
kal. A korábbi évekhez hasonlóan hangulatos zene is 
kísérte azt. 

A rendezvény másodiknapja egy fontos sport ese-
ménnyel, a Bahart Regattával együtt került megrende-
zésre. A  Bahart Regatta X. futama és zárófordulója is 
ekkor volt Fonyódon. A délelőtt folyamán 60 hajó állt 
a képzeleteli rajtvolnalhoz a vízen. Több, mint 5 órán 
keresztűl versenyeztek egymással, különböző kategó-
riákban a résztvevők.

A vitorlásversenyen kívül számos kísérő rendezvény-
nyel is készültek a nézőközönségnek. A színvonalas 
zenei műsorok után a vitorlásverseny eredményhirde-
tése következett. Mindezek után a Kerekes Band egy 
fantasztikus zenei utazásra invitálta a közönséget tra-
dicionális hangszereikkel. Legnagyobb mozgatórugó-
juk a magyar népzene szűnni nem akaró megújítására 
való törekvés.

Szombat este különleges zenét hallhattak a kedves 
nézők. A magyar népzenén alapuló, de elektromos 
hangszereken is megszólaló együttes, a Barackmag 
Zenekar látogatott el Fonyódra. 

Lányi Antal 1911. augusztus 28-án elsőként repülte 
át a Balatont Badacsony és Fonyód között. Az Ő em-
lékére szervezett programon vehettek részt az érdeklő-
dök a rendezvény utolsó napjának délutánján, a Lányi 
Antal emlékműnél. Az ünnepélyes megemlékezés a 
badacsonyi delegáció részvételével történt, melynek 
keretében különleges koszorúzásra került sor, ugyanis 
repülőgépről dobták le a megemlékező koszorút.

Az est folyamán a humoré volt a főszerep, ugyan-
is Badár Sándor színész és humorista látogatott el 
Fonyódra és tartott előadást.

szerkesztőség

Szent István Napok
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Harcsafesztivál
Ebben az év-

ben szeptember 
4-5-én, pénte-
ken és szom-
baton került 
megrendezésre 
az immár har-
madik Harcsa-

fesztivál. 
Pénteken a Vigadó téren kezdődött a programsoro-

zat, egy kerekeasztal beszélgetéssel, melynek témája a 
balatoni horgászturizmus volt. 

Sor került egy rendkívül látványos erősember baj-
nokságra is, melynek színvonalát jelzi, hogy országos 
bajnoki címért versenyeztek a jelöltek. Számos ver-
senyszámban mérették meg magukat az indulók, akik 
kamiont húztak, bizonyíthattak rönkemelésben és sú-
lyos kőgolyókat emeltek át egy akadályon, időre.

Az idei fesztivál egyik újdonsága volt, hogy minden 
eddiginél több helyszínen várták programokkal a ven-
dégeket, így például egy helytörténeti sétára invitálta 
a vendégeket a bélatelepi villasorra Varga István hely-
történész.

A Vigadó tér parkolójában Mókus motoros show-t 
láthatott a népes számú publikum. Több, speciálisan 

átalakított motorral, lélegzetelállító mutatványokkal 
kápráztatta el a nézőket Herczeg Balázs „Mókus”. 

A Városi Kulturális Központ színháztermében Ve-
ress Ábel önálló zongora estjére várta a komolyzene 
kedvelőit.

A Fonyódi Betyárok előadása szintén nagy sikert 
aratott a Vigadó téren, majd ugyanitt a Magyarország 
- Románia Európa - bajnoki selejtezőt lehetett közösen 
megtekinteni, kivetítőn.

Szombaton Fonyódligeten, a halastavaknál kezdőd-
tek a rendezvények egy tárogatós előadással. Idén sem 
maradt el a látvány halászat, ahol felelevenítették a ha-
lászat hagyományait a Balaton Agrár Zrt. munkatársai.

A Dió Banda népzenei műsort adott, de a gyermekek 
számára lufihajtogató bohócműsor is volt.

A Vigadó téren is párhuzamosan zajlottak az esemé-
nyek, az Ametiszt TSE táncbemutatójával indult a nap 
Fonyódon, őket Bódi Csabi fellépése követte. A sió-
foki férfidalkör egy színvonalas produkciót adott elő, 
majd a Vidám Favágók egy bajor népi táncshow-val 
megmozgatták a nézőtéren tartózkódókat is. 

Az idén már nem először lépett színpadra Erox Mar-
tini Fonyódon, akit a Fáraó Együttes bulija követett. A 
fesztivált Bódi Guszti és Margó fellépése zárta.

szerkesztőség

Miért jó a gyermekmise?
Furcsán hangzik ez a mondat, hiszen minden mise 

„jó”, nincs ’jobb’, vagy ’rosszabb’… A fonyódi ka-
tolikus templomban szeptembertől júniusig minden 
hónapban van egy szentmise, ami más, mint a többi. 
Kisebb és nagyobb gyerekek töltik meg a templomot 
családjukkal együtt. A gyerekek egy része már isme-
ri egymást, hiszen ovis/általános iskolás hittanórára is 
együtt járnak, emellett olyan családokat és szülőket is 
szeretettel látnak itt, akik nem rendszeres misére járók, 
de fontosnak tartják, hogy gyermekük a templomban 
is találkozzon Jézussal. A miseénekek sem szokvá-
nyosak: gitáros, gyerekekhez közel álló szövegű dalok 
szólnak ilyenkor. A kicsiknek külön feladataik vannak 
a szertartáson: fényt tartanak az evangélium felolvasá-
sa alatt és ők csengetnek Úrfelmutatáskor az oltár előtt. 
A gyerekek így aktív részesei a misének, a legkiseb-
bek még ezen felül is… de ezt senki nem nézi szúrós 
szemmel! Lassan, de biztosan „belakják” a gyerekek a 
templomot, otthonuknak érzik, nem idegen számukra 
a megszentelt hely és a közösen, gyerekközösségben 
megélt szentmise.

A három őszi hónapban a következő időpontokban 

lesznek gyermekmisék a fonyódi Nagyboldogasszony 
Plébániatemplomban:

szeptember 12. esti szentmise (18.30), október 10. 
esti szentmise (18.30),  november 14. esti szentmise 
(17.00). 

A gyermekmise jó és még jobb is lehet, ha még több 
család és gyermek vesz rajta részt.  „Engedjétek hoz-
zám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert 
ilyeneké az Isten országa.”  Márk 10, 13-16

Makóné Buzás Eleonóra, Péter Annamária
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Programok szeptember 22-től október 14-ig

Szeptember 22. Kedd
NABE - Balaton Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervének Társadalmi Fóruma

Helyszín: Kulturális Központ, 15 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.), Kulturális Központ (Ady E. 17-21.); 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (Fő u. 8.)  Piac; Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)  Vigadó tér   

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Szeptember 25. Péntek
Kohanicz Mária festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

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

Helyszín: Vigadó tér, 10 óra

Szeptember 27. Vasárnap
Mezei István - „Lelkemben gyertyák égnek” című verseskötet bemutatója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Október 1. Csütörtök
Idősek Világnapja (részletek a 13-ik oldalon)

Helyszín: Gimnázium, 17 órától

Október 3. Szombat
MAPOSZ - Precíziós Légfegyveres Országos Bajnoki Döntő

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok, 10 óra

Október 3. Szombat
Múzeumok Őszi Fesztiválja - Madárvonulás figyelése (részletek a 14-ik oldalon)

Helyszín: Kikötő, 14 óra

Október 6. Kedd
Nemzeti gyásznap 

Helyszín: Általános Iskola, 16 óra

Október 10. Szombat
Tök jó nap!

Helyszín: Piac, 10 óra

Október 14. Szerda
Mohai Gábor rádiós és televíziós bemondó, előadóművész önálló estje

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
 18:30 óra Plébániatemplom

Szombaton az esti szentmisék: 
gyermekmisék:
Október 10., november 14.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Szept.   20.  9:30  
Okt.    4. 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
Okt.    18.   9:30 
A protestáns templomban, József utca 21.
Házi bibliaóra: Szeptember 23., szerda 
16 óra, Ottóffy Attiláéknál (Dobó I. u.2.)
A Ökumenikus Kulturális Estek névvel 
folytatódnak az előadások a Múzeumban!  

Szeptember 29. szerda 17 óra
Dr. Korányi András - Befogadó egyház

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!

11

TANULÁSI ZAVAROK, NEHÉZSÉGEK 
(DISZLEXIA, DISZGRÁFIA, DISZKALKULIA) 

TERÁPIÁJA FIGYELEMZAVAR, HIPERAKTIVITÁS, 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁK KEZELÉSE
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Idősek hónapja - programok
2015.10.01. Csütörtök

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium aulája
17:00 Idősek Világnapja - Idősek Hónap-
jának nyitórendezvénye vacsorával*

2015.10.07. Szerda
Helyszín: Kulturális Központ, Színházterem
14:00 Beszélgetés a vallásról a történelmi 
egyházak képviselőivel
17:00 Varga István: A fonyódi gróf Zichy 
Béla-telep: villasor a Balaton felett c. könyvé-
nek bemutatója

2015.10.15. Csütörtök
Helyszín: Kulturális Központ, Színházterem
14:00 Nyugdíjasok mozija

2015.10.22. Csütörtök
Helyszín: Fonyódi Kikötő

14:00 Sétahajózás a Balatonon*

2015.10.29. Csütörtök
Helyszín: Kulturális Központ, Színházterem
14:00 Zenés teadélután

2015.11.05. Csütörtök
Helyszín: Kulturális Központ, Színházterem
14:00 Kézműves foglalkozás

2015.11.11. Csütörtök
Helyszín: Mátyás Király Gimnázium aulája

16:00 Márton Nap - Idősek Hónapjának 
zárórendezvénye vacsorával*

Mindegyik rendezvény látogatása díjtalan!
 
* A nyitó- és zárórendezvény vacsoráján, vala-

mint a sétahajózáson való részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött.   

További információ és kapcsolat: Fonyódi Kul-
turális Intémzények (Fonyód, Ady E. u. 17.) 

Programszervező: 20/320-5599
szerkesztőség
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Alapszolgáltatási Központ
„Elnémúlt a rigó.
Azt estéli csöndben 

pri-pri dala szól már.
A távoli szőlőkben 

panaszolja szüntelen:
elmúlt, oda van a 

nyár, a meleg nyár…”
(Gárdonyi Géza)

Minden hónapnak 
nagy-nagy tervekkel indulunk, --- gondolatban…

Amikorra konkretizálódnak, kevés megvalósítható 
marad, betegségeink, nehéz mozgásunk miatt. 

A fentiek ellenére az augusztus sem maradt élmé-
nyek nélkül. 

A csiszta-fürdői kirándulást napokig emlegettük, 
nagyon-nagyon jól sikerült. Köszönjük szépen Kara 
Lajos Polgármester Úrnak, Kara Barbarának és a für-
dő területén, a minket kedvesen, zökkenőmentesen 

kiszolgáló személyzetnek. 
Igazi fagylaltozó időjárásban mentünk Lovizer Fe-

renchez és feleségéhez Icához, akik a már megszokott 
szeretettel, türelemmel láttak vendégül minket, ked-
vezményes árakkal, ezúton nagyon szépen köszönjük 
nekik.

Szeretettel gratuláltunk, nagy taps kíséretében ne-
kik, a Nosztalgia fagyizó országos helyezettségéhez, 
mely a rádióban és a televízióban is dicsérő,  nagy 
publicitást kapott. 

Szinten tart minket, hogy folyamatosan van várni 
valónk így vagyunk a leendő szeptemberi esemé-
nyekkel is, miszerint:

,,Ne várj nagy dolgot életedben,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák…”
(Reményik Sándor)

Muskó Zoltánné, Papp Adrienn
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Programok a Múzeumban
Kulturális Örökség Napjai

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

Ökumenikus Kulturális Estek 
2015. szeptember 29. kedd

17.00 óra - Dr. Korányi András lelkész, egyetemi tanár előadása - Befogadó egyház címmel 

Múzeumok Őszi Fesztiválja
2015. október 3. szombat

14.00 óra - Madárvonulás megfigyelése - Fonyódi Kikötő!

2015. október 18. vasárnap
Magyar Festészet Napja

15.00 óra - Molnár C. Pál kiállításának megnyitója
Szinyei Merse Pál domborművének és Molnár C. Pál festőművész emléktáblájának avatása

2015. október 21. szerda

19.00 óra - Az őszi csillagos égbolt csodái
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Bölcsődei évzáró
2015. 08. 

14-én a 
bölcsőde ne-
velési éve le-
zárult. Évzá-
ró ünnepség 
keretén belül, 
az óvodába 
induló gyer-

mekeket is elbúcsúztattuk. Meghívott vendégeink és 
a gyermekek hozzátartozóinak jelenlétében a nagy-
csoportosok végső búcsút vettek a bölcsődétől, hogy 
szeptembertől az óvoda sorait erősíthessék. Közös 
énekléssel, diavetítéssel és zsúrral tettük emlékeze-
tessé az utolsó bölcsődében töltött napot a gyermekek 
számára. Idén tarisznya helyett ballagó virággal, apró 
ajándékkal köszöntünk el a „nagyoktól” és indítottuk 
útnak őket az óvodába. Rengeteg köszönetet, szerete-
tet kaptunk aznap  gyerekektől és szülőktől egyaránt, 

ami végtelen örömmel töltött el bennünket és emlé-
keztetett minket munkánk fontosságára és szépségére.

Köszönjük a sok elismerő szót, amit  Nagy Han-
na nekünk címzett, versbe foglalt köszönő soraival 
szemléltethetünk legjobban:

Búcsú a gondozónénitől
Gondozónéni, de kár, hogy el kell menni.
Etetgettél, öltöztettél, babusgattál, nevelgettél.
A cipőnket megkötötted, az orrunkat törölgetted,
A ruháinkat hajtogattad, fésülgetted a hajunkat.
Tanítgattál söprögetni, teríteni, ágyat vetni.
Kezet mosni, arcot mosni, öltözőben rendet rakni.
Hogyha sírtunk vigasztaltál, rosszak voltunk, jól 

megszidtál.
Tanítottál szépen kérni, amit kaptunk megköszönni.
Mi most megköszönjük Néked egy évi kedvessé-

ged,
Türelmedet, szereteted sose feledjük nevedet!

Ari Edina
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Nyáron is mozgalmas az óvodai élet

Az idei forró nyáron is, mely nagyon gyorsan eltelt, 
folyamatosan látogatták a gyermekeink az óvodát. A 
reggeli gyülekező után két, három csoportban foglal-
koztak az óvónők és a dadus nénik a kisgyermekek-
kel. Napfürdőzés, vízben fürdőzés, homokban „für-
dőzés”(tetőtől-talpig!), sározás stb. mellett nagyon 
sokat és változatos módon játszottak a gyerekek az 
óvoda udvarán. Immár az ünnepélyes átadást köve-
tően az ovi-foci pályát is kedvünkre használhattuk. 
Emellett több szervezett programban is részt vettünk: 
évek óta Boros Ágnesnek a Tavi-Loki Kft. dunake-
szi tulajdonosának, és Varga Sándornak a kisvonat 
vezetőjének köszönhetően ingyen kisvonatozhattunk 
Fonyód hangulatos utcáin. Részt vettünk a Kulturá-
lis Intézmény munkatársai által szervezett kedvenc 
mesehősünkről, Kisvakondról szóló képekből össze-
állított kiállításon is. Az itt kapott színezőkből aztán 
az oviba érkezve lelkesen készítettük el az aulánkba 
a saját kiállításunkat. Egyik óvodásunk szüleinek, 
Jáhn Ödönnek és Erikának köszönhetően vízi bicik-
lizhettek, majd Sipiczky Mihálynénak köszönhetően 
dodzsemezhettek gyermekeink. Az óvoda udvarán ta-
lálható játékokat a nyár elején meghirdetett társadal-
mi munkában a lelkes szülők, óvodai dolgozók, és a 
Vüsz munkatársai segítségével varázsoltuk újjá. Ud-
varunk egy új csúszdával egybekötött mászókával is 

gyarapodott, az óvodai alapítványnak köszönhetően 
az ovisok nagy örömére. 

A dolgos nyári hónapok után megkezdődött az új 
nevelési év az óvodában is. Idén szeptembertől 97 
kisgyermek jár intézményünkbe. Ez a létszám jövő 
tavaszig még kis mértékben gyarapodni fog. Ebben a 
tanévben is öt csoporttal működünk. 

Augusztus végén a hagyományokhoz hűen szer-
veztünk év eleji szülői értekezletet a leendő óvodá-
sok szüleinek, amelyre a várakozásoknak megfele-
lően szinte minden szülő eljött. Fontos, ünnepélyes 
esemény volt nagycsoportosaink életében, hogy az 
iskolai tanévnyitóra még az óvónénijük és szüleik kí-
séretében, kézen fogva érkeztek meg az óvodából az 
iskolába, ahol már várták őket. Az év eleji csoportos 
szülői értekezletek után a szülői igényeket kielégítve 
intézményünkben dolgozó logopédus Fáncsi Karoli-
na tartott előadást az óvodáskori beszédhibákról, be-
szédfejlődésről. Sok kérdésre kaptunk választ a közel 
egy órás beszélgetés alatt. Az év kezdés nálunk az új 
apróságok beszoktatásáról és a már ovisok vissza-
szoktatásáról szól. Ilyenkor természetesen kicsit han-
gosabb, kicsit „sírósabb” a hangulat, de egy- két hét 
elteltével már a jókedv, a társakkal való együttjátszás 
öröme lesz a meghatározó, mely végigkíséri, átszövi 
az óvodai élet minden területét.    Szántó Andrea

2015/2016-os tanév rendje
A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1.(kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).
A tanítási napok száma:  181 nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakisko-
lában a tanítási napok száma 180 nap.
Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 
22.(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).
A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. de-
cember 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. már-
cius 23.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).         Gyurina Mária
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LIONS

Szeretettel köszöntjük a kedves olvasókat! Ismét je-
lentkezik friss hírekkel a LIONS klub.

Augusztus 18-án, immáron ötödik alkalommal lát-
tuk vendégül a „ Mozdulj” Közhasznú Egyesület által 
szervezett, tandemes Balaton kerülő, vak és látássé-
rült túrázókat. A túra idén Fonyódról indult, ugyanis 
mindig más balatoni településről indulnak. A gyüle-
kező a campingben volt, mivel itt volt a szállás, és 
az első napot fonyódi programokkal töltötték. Az első 
program a Sándor telepi strandon közösen ültettünk 
egy emlékfát, melyet a fonyódi Önkormányzattól 
kaptunk. 

Megtisztelte a rögtönzött kis ünnepségünket Gyuri-

na Marika, és Óh Zsolt képviselő is. A túra egyik fő 
célja az emberi esélyegyenlőség. Akik részt vettek a 
kis rögtönzött ünnepségünkön tapasztalhatták, hogy 
milyen nagy öröm ezeknek az embereknek ez a lehe-
tőség. Nagyon megköszönték Dr. Tálos Mariannának, 
a túra szervezőjének, hogy itt lehetnek. Egy csodának 
nevezték. 

Közel 50 fő alkotta a csapatot. Hajókirándulás után 
a Pocika vendéglőben közös vacsorával láttuk vendé-
gül Őket.

Sok sikert kívánva búcsúzunk tőlük.

Fábián Lászlóné titkár
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Őszi hangulatban
A napfelkelte maga volt a csoda. Az első napsuga-

rak épp csak megérintették a fák lombját, s már fény-
be is borult a természet. A fűszálak végén rezgő har-
matcseppek igazgyöngyként csillogtak a napfényben. 

Meghatottan álltam a parton. Szélcsend volt. A tó 
mozdulatlanságában olyannak tűnt, mint egy óriá-
si tükör, melyben kirajzolódtak a túlsó part hegyei. 
Odakinn még kellemes meleg volt, de az ősz már át-
festette a fák leveleit. A tarka színorgiát, melyet egyik 
napról a másikra varázsolt bokorra, fára, a legtehetsé-
gesebb festő sem tudná visszaadni. A lombhullató fák 
a barna, a sárga és a vörös szín árnyalataiba öltözve, 
öntelten nézegették magukat a tó vizében. 

Aztán enyhe szellő támadt, s nyomában halványan 
fodrozódni kezdett a Balaton felszíne. Békés, meg-
hitt volt a délelőtt. Jólesett kicsit megpihenni. Miután 
egyre melegebb lett, beindultam a partról. A forróság-
ban fa, bokor, virág szomjasan várt esőre, mely rö-
videsen könnyű záporként zúdult a tájra. Szinte látni 
lehetett, kertemben hogyan tér magához valamennyi 
virág. 

Később a teraszon üldögélve néztem, ahogy a le-

áldozó nap sugarai vörös arany fénybe vonták a ház 
falát és a kerítést, melyen a felfutó vadszőlő levelei 
már meleg, őszi színekbe öltözködtek. Az őszirózsák 
és a petúniák illata keveredett az estike édes illatával. 
Boldoggá tett ez a rengeteg szépség. Csak azt sajnál-
tam, hogy a gólyafészkek üresen árválkodtak már, s 
az ősz biztos jeleként a villanydrótokon a fecskék is 
összegyűltek már, készülődve a nagy útra.

Lévay Mária
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Egyetértésben építkezni

A balatonboglári gyülekezet új lelkésszel gazdago-
dott. Kőszeghyné Raczkó Zsuzsannát, a somogy-zalai 
egyházmegye esperesét augusztus 15-én, szombaton 
délután iktatta be parókusi hivatalába dr. Lackner Pál, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki taná-
csának titkára.

Az istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. 
Az alkalom fényét emelte a Bartók Rózsái énekegyüt-
tes fellépése, akik az ünnepséget követően rövid kon-
certet is adtak a templomkertben.

Az emlékezés és az emlékeztetés fontosságáról 
beszélt Szemerei János 1Kor 15,1-2 alapján tartott 
prédikációjában. „Az iktatás azt jelenti, hogy a gyüle-
kezet fontosnak tartja, hogy az ige szóljon, a lelkész 
pedig vállalkozik erre a szolgálatra” – fogalmazott a 
püspök. „Azért, hogy ne felejtsük el: Isten Krisztus-
ban mindannyiunknak esélyt, reményt adott.”

A frissen beiktatott lelkésznő, Kőszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna választott igéi, Róm 15,5-6 és 1Kor 3,11 
alapján hangsúlyozta: az építkezéshez közös alap-
ra és egyetértésre van szükség. „Az a legfontosabb, 
hogy Jézus Krisztust hirdessük. Az embereknek itt is 
arra van szükségük, hogy Isten szeretetét továbbad-
juk feléjük” – mondta. Majd hozzátette: „Ha tudunk 
egyetértésben lenni, akkor Isten áldása lesz rajtunk. 
Megtermi majd a gyümölcsét az a munka, amelyet 
ma kezdünk. Azért, hogy az, aki betér hozzánk, olyan 

közösségre találjon, ahol szeretettel, nyitott szívvel, 
Krisztusra alapozva várják.”

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen a vá-
rosi önkormányzat képviseletében Vadasfalvi János 
országgyűlési képviselő, az elődök közül pedig Aradi 
György budapest-fasori lelkész mondott köszöntőt. A 
helyi gyülekezet részéről Mátrai Zoltán felügyelő adta 
át jókívánságait az új parókusnak. Ezek után a Somo-
gyi Huszáregylet és a Gaál Gasztony Cserkészcsapat 
bevonulásával köszöntek el a balatonboglár-hács-so-
mogyvámosi társult egyházközségbe tartozó hívek dr. 
Lackner Pál egykori tábori püspöktől, aki az elmúlt 
11 hónapban helyettes lelkészként látta el közöttük a 
szolgálatokat.

A jó hangulatú együttlét szeretetvendégséggel zá-
rult a boglári templom udvarán. A vendégek a vacsora 
alatt a Bartók Rózsái énekegyüttes műsorában is gyö-
nyörködhettek.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna ordinációját köve-
tően tizenöt éven át az ecsenyi gyülekezet lelkésze 
volt.

2014 novemberében a somogy-zalai egyházmegye 
esperesévé választotta.

Férjével, Kőszeghy Miklós gyülekezeti munkatárs-
sal négy gyermeket nevelnek.

forrás: evangelikus.hu
Adámi Mária

Országos döntő Fonyódon - lövészet
Október 3-án országos jelentőségű eseményre kerül 

sor, a MAPOSZ egyik lövész sportágának országos 
döntője zajlik majd Fonyódon, a Zákányi Kálmán 
Sportcsarnokban. Az esemény során a versenyzőknek 
25 méterről egy 2 mm átmérőjű célt kell eltalálniuk. 
A verseny során 60 lövést kell leadni.

Az eseménynek az ad külön jelentőséget, hogy a 

döntőn a legegyszerűbb házi légfegyverekkel is esély-
lyel lehet indulni. A Városi Lövészklub fonyódi ver-
senyzőinek szereplését nagy várakozás előzi meg, 
hiszen a ponttáblázat jelenlegi állása szerint több ver-
senyzőnknek is komoly esélye van az elsőség elnye-
résére.

Butkai Cs. Zoltán
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Kézilabda edzések Fonyódon

Balaton Átevezés 2015
Hát eljött újra! Idén ötödik alkalommal szervez-

tük meg a Balaton-átevezést Fonyód és Badacsony 
között.A mára már országos hírűvé lett evezős tú-
ra-versenyünkre ebben az évben is a népes fonyódi 
és a már szinte hazajáró siófoki,keszthelyi és kapos-
vári evezősökön kívül,még több távoli helységből  pl. 
Gyöngyösről, Zalaszentgrótról, Budapestről, Sopron-
ból,Pécsről, Rácalmásról is fogadtunk nevezéseket.
Voltak akik kajakkal, kenuval, egyedül vagy többed 
magukkal jöttek, de „igazi” horgász csónakkal is ér-
keztek résztvevők. A számunkra is meglepően szép 
időben, hatvankét hajóegységgel, közel százan vág-
tunk neki a kb. 11 km-es vagy a szigligeti fordulós, 
kb. 16 km-es távnak. Csodálatos élmény volt látni a 
készülődéstől kezdődően,a rajt pillanatán át, a célba 
érkezés közben, az eredményhirdetésig azt a jóked-
vet, egészséges küzdést, elszántságot és a végén a 
jogos büszkeséget, amiért is összejövünk évente, itt 
Fonyódon, erre a különleges élményre...a Balaton át-
evezésére!

 Sokan és sokat segítettek minket a főtámogatónk 
Fonyód Város Önkormányzatán kívül is, ezúton is 
köszönjük Mindannyiuknak! 

A 2015.év Balaton-átevezés támogatói: Fonyódi 

Ásványvíz kft., Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egye-
sület, Fonyódi Vitorlás Egyesület, Fonyódi Vízisport 
Központ, Fonyódi Túrakajak Szakosztály, Mátyás 
Király Gimnázium, Balatoni Vízirendészet Fonyódi 
Örsének munkatársai.

Külön köszönet a motorcsónakos kísérőinknek, 
akik nélkül nem tudtuk volna biztosítani az áteve-
zők biztonságát: Bogdán Tamásnak, Horváth Attilá-
nak, Szentgyörgyi Rómeónak, Móricz Krisztiánnak, 
Renczés Gábornak, Horváth Andrásnak, Pálinkás 
Gergelynek, Tóth Józsefnek. Valamint a túra-verseny 
irodájának nélkülözhetetlen működtetőinek : Kottász 
Juditnak, Gesztesi Edinának, Szigetvári Beátának és 
nem utolsó sorban orvosunknak,aki fáradhatatlanul 
őrködik egészségünk érdekében: dr. Merényi Évának.

Jövőre augusztus 13-án is várunk szeretettel min-
den evezős túrákat kedvelőket, versenyezni vágyókat, 
tengeri és vadvízi kajakosokat, kenusokat, egy a re-
ményeink szerint újbóli felejthetetlen élményre vagy 
ahogyan egymás között elneveztük, a Balaton szerel-
meseinek találkozójára!  További információk elérhe-
tőek a www.balatonatevezesfonyod.hu honlapunkon.  

Lehel László szervező

 Fonyód PSE kézilabda szakosztálya várja minden 
mozogni vágyó jelentkezéset! 

Szivacs kézilabda a gyermekeknek: 
szerda 17:30-18:30,
péntek 17:00-18:00, 

Kézilabda a nagyobbaknak és felnőtteknek:
szerda 18:30-20:30, 
péntek 18:00-20:00

Érd : Bakos Zita 
Mobil: +36-70-360-9059, 

E-mail: bakosza@gmail.com
Bakos Zita
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Jó állapotú használt ágyat, franciaágyat keresek! Tel.: 06-20/522-9905 
 

Jó állapotban, használt (gyári) rönkhasító gépet keresek! Tel.: 06-20/521-7002 
 

20 négyzetméter szeletelt tégla kis-nagy méretű, eladó! Tel.: 30/ 3753838 
 

Eladó „Rehab” típusú szobai rokkant kocsi. Ugyanott eladó gerincbetegeknek vagy 
sportolóknak való elasztik „lumbal-bandázs”! Tel.: 06-85/360-432 

 
Hajó kikötésére és egyéb célra is kitűnő, nem rozsdásodó, saválló acél lánc (18 méter) 

eladó! Tel.: 06-85/360-432 
 

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó,  
400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése, 
aláírása. Ezeket a városi könyvtárban, az információs pultnál, valamint a Fonyód Média 

irodájában vehetik át és adhatják le. 

Apróhirdetések
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EZ AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK 

A 
HELYE!

KERESSEN BENNÜNKET!
06-20/521-7002




