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Döntött a képviselő - testület! - az október 1-i ülés összefoglalója!

A képviselő-testület elfogadta a Fonyód Város Dísz-
polgára cím és Fonyód Polgáraiért Díj adományozásá-
nak rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sát. 

A városi kitüntetések az „Év sportolója” kitüntetés-
sel egészültek ki, amelyet a Fonyód Város Díszpolgára 
cím, a Fonyód Polgáraiért Díj és A Fonyódi Gyerme-
kekért díj mellett évente egy alkalommal adományoz a 
Képviselő-testület.

Fonyód Város Önkormányzata 2016-ban is csatla-
kozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Az ösztöndíjpályázathoz önkormányzati forrás-
ként 680.000 Ft-ot biztosít a város a 2016. évi költ-
ségvetésében.

A Képviselő- testület megismerte és elfogadta a Pa-
lonai Magyar Bálint Általános Iskola 2015/2016-os 
tanévkezdésről szóló beszámolóját.

A kormányzati funkció kódok jogszabályon alapuló 
változása miatt a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, vala-
mint a Fonyódi Kulturális Központ és Könyvtár Ala-
pító Okiratának módosítását hagyta jóvá a testület.

Jóváhagyta a Fonyódi Polgármesteri Hivatal és a 
Fonyódi Kulturális Intézmények, valamint a Fonyó-
di Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztási meg-
állapodást.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 
esetében a pénzügyi, gazdálkodási feladatokat a Fonyó-
di Polgármesteri Hivatal látja el. 

A helyi önkormányzatnak öt évre szóló esélyegyenlő-
ségi programmal kell rendelkeznie. A program megléte 
feltétele a hazai és európai uniós támogatás elnyerésé-
nek is.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgált vál-
tozatát elfogadta a Képviselő-testület.

Elkészült és elfogadásra került Fonyód Város Köz-
biztonsági – és Bűnmegelőzési koncepciója. 

Ennek célja a város közbiztonsági és bűnmegelőzési 
filozófiájának megfogalmazása, prioritások kijelölése, a 
lehetőségeket feltárva a végrehajtás módjának megha-
tározása, az életminőséget javító közbiztonság megte-

remtése.
Döntött a képviselő-testület a Fonyód, Béke utca 1. 

szám alatt lévő középiskola vagyonkezelésbe adásá-
ról.

A köznevelési törvény alapján az állam gondoskodik 
a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A szakképzés és 
felnőttképzés tekintetében a Nemzetgazdasági Minisz-
térium feladatkörébe utalva teszi ezt oly módon, hogy 
szakképzési centrumokat alapított, amelyek a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központból (KLIK) kiváló 
intézmények tekintetében jogutódként működik. Az 
Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény fel-
adatainak ellátását szolgáló vagyon a Siófoki Szakkép-
zési Centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül. Erről 
döntött a képviselő-testület figyelemmel arra, hogy a 
Centrum a vagyonkezelői szerződésnek megfelelően 
használja a város vagyonát képező ingatlant és beren-
dezéseit, biztosítva továbbra is az épület használatát a 
város igényeinek megfelelően, illetve az épület teljes 
fenntartásával, működésével kapcsolatos valamennyi 
költséget a Siófoki Szakképzési Centrum fizeti közvet-
lenül a szolgáltatók irányába.

A városközpont forgalmi rendjének változását ter-
vezi az önkormányzat annak érdekében, hogy baleset-
mentes, gördülékeny közlekedést biztosítson különösen 
a nyári idényben és piacnapokon, illetve növelje a par-
kolóhelyek számát és fizető parkolók bevezetésével be-
vételre tegyen szert.

A Sándortelepi strand és a Bélatelepi strand között egy 
sétányt kialakítását tervezi az önkormányzat. A sétány 
nyomvonalának kialakításához szükséges területet a Sy-
sco-Lux Kft térítésmentesen az önkormányzat tulajdo-
nába adja.

A képviselő-testület a Sysco-Lux Kft ingatlanrész 
térítésmentes felajánlásának elfogadásáról döntött.

A képviselő-testület következő ülése 2015. november 
5-én, csütörtökön 14 órától lesz a városháza nagyter-
mében. A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon.     Gyurina Mária



2015. október

Turisztikai Egyesület: Tisztújító Közgyűlés
4

A Fonyódi Turisztikai Egyesület a közelmúltban 
módosította az alapszabályát úgy, hogy az éves ren-
des tisztújításra minden év őszén, a szezon végeztével 
kerül sor. Ennek értelmében szeptember 30-ára hív-
ta össze a leköszönő elnök, Farkas Gábor a tisztújító 
közgyűlést.

Az elnök a közgyűlés elején beszámolt a nyári 
szezon tapasztalatairól, eredményeiről. Elhangzott, 
hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesület két szezonális 
információs pontjában hét középiskolai gyakornok-

kal és tíz kisegítővel, napi tíz órában informálták a 
turistákat. A magyar mellett két idegen nyelven tájé-
koztatták és szolgálták ki a betérő vendégeket. Mind-
két információs pontban ajándéktárgy-értékesítéssel 
is foglalkoztunk, amelynek köszönhetően az irodák 
üzemeltetését, az alkalmazottak bérét a nyereségből 
tudtuk finanszírozni.

A leköszönő elnök az elnökség nevében megkö-
szönte a bizalmat, az aktív egyesületi tagok és az al-
kalmazottak munkáját, majd sor került a tisztújításra.

Az új alapszabály értelmében a turisztikai egyesület 
öt fős elnökséget választott.

Az elkövetkezendő egy évre a tagság elnöknek 
Gyurina Máriát, régi-új elnökhelyetteseknek Molnár 
Beátát és Óh Zsoltot választotta meg. Az elnökség 
további tagjai Kocsis Ádám és Kajetán Jácint lettek. 

Az új elnökség soron következő ülésén határozza 
meg az elkövetkezendő év koncepcióját, fő feladatait, 
az elnökség munkamegosztását, az önkormányzattal, 
intézményekkel, civil szervezetekkel való együttmű-
ködés módját, lehetőségeit.

Soltész Berta

Tájékoztatás közlekedési rend változás terveiről
A Képviselő-testület Fonyód városközpontjának 

forgalmi rendjét az alábbiak szerint változtatja meg:
- 2016. január 1. napjától a Karácsony Sándor utca 

Blaha L. utca és a Szent István utca közötti szakasza 
egyirányú lesz a Szent István utca irányába,

- 2016. január 1. napjától a Béke utca kétirányúvá 
válik,

- 2016. január 1. napjától a Hunyadi János utcában 
a Dísztér déli oldalán a térelzáró oszlopokat (polle-
rek) áthelyezzük olyan módon, hogy 8+4 autó részé-
re a megállás biztosított legyen.

A forgalmi rend megváltoztatásával a Karácsony 
Sándor utcában, a Hegyalja utcától a Szent István ut-
cáig 12 db autó részére, valamint a Hunyadi János 
utcában további 12 db autó részére tudunk várakozó 
helyet biztosítani. Valamint a Béke utcába be lehet 
hajtani a Blaha L. utca felől is. 

Továbbá az alábbi területeken a várakozás díjköte-
les lesz:

- Sándortelepi strandon lévő parkoló (sorompós 
rendszerrel)

- Vígadó tér előtt lévő parkoló (sorompós rendszer-
rel)

- Fürdő utcában a vasúti átjárótól a Lidó Társashá-
zig, az utca északi oldalán (1 db fizető automatával 

ellátva)
- Hunyadi János utca Szent István utca és Blaha 

Lujza utca közötti szakasza (2 db fizető automatával 
ellátva)

- Piac előtti parkolóban és a volt lengyel piac terü-
letén.

A tervezett fizető parkolók kialakítását és a részlet 
szabályokat a Képviselő-testület rendeletben szabá-
lyozza 2015. november 5-én tartandó ülésén.

szerkesztőség
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Idősek hónapja - programok
2015.10.14. Szerda

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
15:00 Zenés teadélután

2015.11.05. Csütörtök
Helyszín: Kulturális Központ, Konferenciaterem

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 zárórendezvény vacsoráján, valamint a séta-

hajózáson való részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött.   

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

Programszervező: 20/320-5599
szerkesztőség

Idősek világnapja - október 1.

Az Idősek világnapja alkalmából, október 1-én a 
Mátyás Király Gimnáziumban színes műsorokkal és 
ízletes vacsorával láttuk vendégül a fonyódi időseket.

Hidvégi József polgármester Úr tartott beszédet és 
köszöntötte a megjelenteket. A változatos előadások 
élményekkel gazdagították a nézőket. A Fonyódi 
Betyárok Néptánc Együttes fiataljai mosolyt csaltak 
mindenki arcára, vidámságukkal és ügyességükkel. 
Csodálatos verseket hallhattunk Varga Józsefné és 
Szentgyörgyi Józsefné előadásában. Majd Rigó Zol-
tán kápráztatta el a közönséget szájharmonikán ját-
szott dalaival.

A műsorokat követően egy finom vacsorával és 
süteménnyel kínáltuk vendégeinket. Az est élőzene 
kíséretében nagyon jó hangulatban telt. Mindenki 
nagyon jó érezte magát és reméljük, hogy a hónap 
további rendezvényei is hasonló sikert fognak aratni.

Papp Adrienn

A Somogy Megyei Építész Kamara Fonyódon
A Somogy Megyei Építész Kamara szakmai nap kere-

tei között Fonyódra látogatott, hogy a résztvevők meg-
tekintsék az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeit. 
Az épületlátogatások érintették a Várhegyi Széplátót, 
a Ravatalozót, a Városi Kulturális Központot, a Városi 
Bíróságot és a Balaton Áruházat is. 

Hidvégi József polgármester köszöntötte a megje-
lenteket. A beszéd során elhangzott, hogy az utóbbi 30 
évben alig volt fejlesztés a városban, amit az elmúlt 
időszakban véghez vitt beruházásokkal kellett kompen-
zálni. Ezekkel az épületekkel került be Fonyód a min-
den évben megvalósuló szakmai továbbképzési prog-
ramba, ami nagy öröm a település számára. 

A bejárások lényege nem egy - egy építészeti stílus 
megismerése volt, hanem az egyes projektek megvaló-

sulásának teljes folyamatát ismertették a vendégekkel. 

szerkesztőség
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Fonyódi Kishuszárok a Nemzeti Vágtán

Ki tud róla többet? - UVATERV-üdülő

Ha a Szent István utcáról a Garam vagy a Mikes 
Kelemen utcán keresztül feljövünk a Tabán utcára, 
akkor az úttól kissé távolabb, a fák mögött felfedez-
hetünk egy valamikor impozáns, szép régi épületet. 
Kevés látszódik belőle, az avatatlan szem elől elzár-
tan bújik meg a fonyódi zöld-rengetegben.

Az 1900-as évek elején épült, a tulajdonosa Szántó 
Samu gépgyáros és családja volt. A budapesti lapok-
ban 1903-tól kezdődően sorra jelentek meg hirdeté-

sei, amelyekben a ház eladó-kiadó lakásait ajánlotta 
a pihenni, nyaralni vágyók figyelmébe, pl. így: „Ba-
laton legszebb pontján, gyönyörű kilátás a Balatonra, 
kedvező feltételek mellett eladó, az évi bérrel köny-
nyen törleszthető, rokon családnak nagyon alkalmas, 
a villa szilárdan épült, 760 négyszögöl befásított ár-
nyas kert, két 2 szobás, egy 3 szobás lakás, moder-
nen bebútorozva, minden lakáshoz külön veranda, 
cselédszoba, felszerelt konyha, 3 fürdőkabin.” Szántó 
Samu 1915-ben elhunyt, leszármazottai 1918-ban ad-
ták el egy budapesti egyesületnek, akik aztán a Klára 
Gyermekotthon nyaralójaként használták. Egészen a 
második világháborút követő nyárig minden évben 
60 vézna, a fővárosi rossz levegőtől legyengült bu-
dapesti gyermek üdült itt, aztán persze az ’50-es évek 
elején jött az államosítás. Valamikor az UVATERV 
(Út-, Vasúttervező Zrt. manapság, pl. ők tervezték az 
autópálya fonyódi lehajtójánál lévő kiszolgáló épüle-
teket) üdülője lett, sajnos nem tudom meddig, mert 
Pécs városa is a tulajdonosok között szerepelt. Tud 
valaki többet az épületről?  

Varga István
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A tavalyi sikeres szereplés után, idén is felkérést 
kaptak kishuszáraink, hogy felvonuljanak a Nemzeti 
Vágtán. Ez nem csak azért fontos csapatunk számá-
ra, mert egy szereplési lehetőség, hanem azért, mert 
ország-világ előtt képviselhetjük a katonai hagyo-
mányőrzést és városunkat.

A Hősök teréhez érve nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Feladatunk a Kishuszár Vágta verseny-
zőinek felvezetése volt a vágta versenypályáján tör-
ténelmi zászlók alatt, és a díjátadón való díszelgés. 
A mély homok és a szél okozott kihívást a gyerekek-
nek, de igazi profizmussal megoldották a problémát 
és nagyon szépen, fegyelmezetten vonultak ék alak-
zatban.   

A szereplés után lehetőséget kaptunk, hogy meg-
nézzük a többi futamot is a gyerekek nem kis örömé-
re. Nagy lelkesedéssel és igazi huszár virtussal druk-
koltak fiaink és leányaink a lelátóról a villámgyors 
lovasoknak.

Hazafelé boldogan jöttünk, hiszen teljesítettük a 
ránk bízott küldetést. A buszon többen is megfogal-
mazták, hogy büszkeség töltötte el szívüket, mikor 
egyenruhában felvonultak a Vágta nézősereglete 
előtt, és szép feladat volt díszelegni a leggyorsabb 
„Kishuszárok” díjátadóján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönetet szeretnénk mondani, hiszen ez a szép  
siker nem jöhetett volna létre, ha a háttérben nincse-
nek azok a segítők, akiknek az elmúlt évek alatt is 
már sokat köszönhettünk és a lelkes szülői gárda, 
akik ha kell, kísérnek bennünket és mindenben igye-
keznek segítségünkre lenni. 

Továbbá köszönjük a kishuszárok utaztatását a 
Mondavio Kft.-nek és a „hadtápot” a CMS Kft.-nek.

„Erőt, tisztességet!”       
Domina Kata

fotó: Bánkuti Letícia
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Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre
nyári programjainkról:

Júniusban egy jól sikerült kiránduláson vettünk 
részt. Szigligeten megtekintettük a várat, majd indul-
tunk Vonyarcvashegyre a Szent Mihály kápolnához. 
A hozott „batyukból” megebédeltünk, és közben gyö-
nyörködtünk a csodálatos tájban. Keszthelyen nagy 
sétát tettünk a városban. Köszönjük Tóth Zsuzsának 
a szervezést.

A  Múzeumok éjszakáján  „Vigyázz rám” címmel 
játékos utazáson vettünk részt a Balaton körül, majd 
a Szent Iván éj történetét hallgattuk meg, a bátrabbak 
átugrották a  tüzet is.

Augusztus elsején, az elmúlt évekhez hasonlóan, 
a gimnázium vízitelepén  gyűltünk össze. A közös 
ebédfőzés, ebédelés után élveztük a balatoni nyár 
szépségeit: fürödtünk, napoztunk, sétáltunk, feleleve-
nítettük a szép gimnáziumi éveket. 

Szeptember 13-án a hagyományos badacsonyi ki-
rándulásunkon közel 50-en vettünk részt. Hajóval kel-
tünk át a Balatonon, Megtekintettük a szüreti felvonu-
lást, ahol nagy örömmel vettük észre a  Mátyás Király 
Gimnázium táncosait. Ezt követően megebédeltünk, 

majd elsétáltunk a kedvenc pincénkhez, ahol finom 
rétest ettünk és jót beszélgettünk. Az idő jobb volt, 
mint tavaly,  szépen sütött a nap. Sok szép élménnyel 
gazdagodva érkezeztünk meg Fonyódra. Pauza Lász-
lónak köszönjük a segítségét A találkozókról készült 
fotók felkerültek a http://fonyodioreg.blog.hu oldalra..

Németh Julianna

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Fonyód Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet:

- adóügyi ügyintéző
- közterület - felügyelő

munkakörök betöltésére 
részletek Tóth Lillától: a 06-85/562-980-as telefonszámon

illetve a www.fonyod.hu weboldalon a 
dokumentumok/közérdekű menüpont alatt.
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Kulturális egyházi találkozások

2015. májusában ígértük, hogy szeptemberben foly-
tatjuk a Protestáns Kulturális Esteket. Folytatjuk is, 
csak megváltozott címmel, de reméljük, gazdagab-
ban. A helyi egyházak lelkészei augusztus 20-i meg-
beszélésükön megegyeztek, hogy    Ökumenikus Kul-
turális Esteket mindhárom helyi egyház  meghívott 
előadói töltik meg tartalommal. Reményeink szerint 
az esteket látogatók is keresik az együttműködés le-
hetőségét a felekezeti különbségek hangsúlyozása he-
lyett, mint ahogy eddig is.

Ekkor egyeztünk meg az ökumenikus kirándulások 

folytatásáról is. A közös kulturális élmény, egymás 
templomainak látogatása, a jó beszélgetések megnyit-
ják  az utat lélektől lélekig. 

A szezonnyitó előadáson dr. Korányi András az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti 
Tanszékének professzora beszélt a Befogadó egyház-
ról. A vándorlók naponkénti tízezreinek jelenléte fáj-
dalmasan időszerűvé tették a témát. Korányi András 
lelkészként és történészként világította meg a jelent és 
a múltat, az első keresztyénektől napjainkig. A  Kár-
pát-medence hányszor volt átvonuló népek hadszín-
tere!   Kitartunk-e hitünk mellett? Vagy mi integrá-
lódunk a muszlim közösségekbe? A támogatásunkat 
tudjuk-e úgy adni, hogy közvetítői vagyunk Krisztus 
szeretetének? Állást tudunk-e foglalni a hírek halla-
tán? Segítséget, megerősítést kaptunk a tisztábban 
látáshoz. 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel október 27-
én kedden 17 órakor a Múzeumban Bolla István plé-
bános előadására.

Az előadás és az előadóval készült interjú megte-
kinthető a Fonyód TV-n és a  Fonyód Média youtube 
csatornáján! 

Ottóffymé Kiszely Ildikó

Levél a hadiárváknak
Tisztelt Hadiárvák!

Talán furcsa most ez az elnevezés, a 70 évvel ezelőtt 
befejeződött háború után, mivel a hadiárvák  szintén 
hetven év felett vannak.

A magyar állam eddig egyszeri, csekély összegű kár-
térítést adott (ötven ezer Forintot). Most ez  megvál-
tozott. A jelenlegi kormány  a nyugdíjhoz hozzájárul 
havonta az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének harminc százalékával (ma 8.550 Ft), és 
alanyi jogon a közgyógyellátásra való jogosultságot is 
biztosítja.

Fonyódon a benyújtott adatok alapján négyszeresé-
re nőtt az eddig ismert hadiárvák száma. Tudom, hogy 
más helységekben is az emlékműveken vannak az ele-
settek nevei, mégis azt kérem a Fonyódra költözöttek-
től is, hogy jöjjenek el a hősi emlékműhöz a Halottak 
napja és Mindenszentek előtt október 30-án, pénteken 
15 órakor, ahol dr. Lackner Pál dandártábornok, nyu-
galmazott protestáns tábori püspök emlékezik a hősök-
re, apáinkra.  

Ottóffy Attila, a hadigondozottak helyi elnöke
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Testvérvárosunk reformátusainak áprilisi vendégül 
látását követően, szeptember végén a fonyódi egy-
házközség híveiből állt össze egy kisbusznyi csoport, 
a látogatás viszonzására. Tekintettel a távoli úti célra, 
két napot szántunk az odaérkezésre. Koltón éjszakáz-
tunk. A Teleki grófok kastélyának parkjában, az ifjú 
Petőfi házaspár szobránál –ottlétünkkor, szeptember 
végén- elhangzott az ott íródott költemény. 

Jellegtelen város lenne a Kis- és Nagy – Szamos 
összefolyásánál Dés, ha a folyóvölgyben nem ma-
gasodna a város fölé a hatalmas, gótikus református 
templom.  Marosvécs várkastélyának a magyar iroda-
lom ad rangot. Itt alakult meg a 30-as években Báró 
Kemény János kezdeményezésére az „Erdélyi Heli-
kon”, s a várkastély parkjában lelt végső nyughelyet 

Wass Albert.
Délután érkeztünk Borszékre. Mindenki elszálláso-

lásra került egy-egy vendéglátó családnál. A másnapi 
program, vendéglátóink társaságában zajlott. Egye-
dülálló élmény önmagában az is, míg átkel valaki 
a Gyergyói – havasokon. Parajdra utaztunk, aznap 
tartották ott a „Káposzta fesztivált.” Útközben rövid 
megemlékezést tartottunk Farkaslakán Tamási Áron 
sírjánál, s egy kurta soppingolás is belefért Korondon. 
Természetesen, a sóbánya megtekintése is sorra ke-
rült Parajdon.

Vasárnap, a lelkész házaspárnál vendégeskedő Mik-
lósi Koppány tiszteletes úr Maroshévizen, és Galó-
cáson tartott istentiszteletet Barticell - Kiss Krisztián 
tiszteletessel, míg a borszéki templomban Barticell 
- Kiss Emese lelkipásztor asszony szolgált. Az isten-
tiszteletet követően közös ebéden vettünk részt, a nap 
zárásaként pedig megfürödtünk Borszék új gyógyfür-
dőjében.

Ha valaki eljut Borszékre és a szállása ablakából 
letekint a Keleti-Kárpátok felhők alól előbukkanó 
erdőire, akkor nem is kíváncsi többé semmiféle él-
ménybeszámolóra. Mert amit lát, azt úgy sem lehet 
elmondani. 

Ellenberger József

Fonyódi reformátusok Borszéken

Ökumenikus kirándulás Székesfehérvárra
Idén is sor került az önkormányzat által 50 ezer Fo-

rinttal támogatott hatodik ökumenikus  kirándulásra 
szeptember 15-én, kedden.  

Kirándulásunkon negyvenheten voltunk, velünk 
volt Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus lel-
kész. Minden gyülekezet templomába eljutottunk, 
délután szabadon látogathatták a múzeumokat cso-
portunk tagjai, akik  főként nyugdíjasok és 70 év fe-
lettiek voltak. 

Kérdeztem, kinek mi tetszett legjobban. A teljesség 
igénye nélkül: a Szent Anna kápolna, a ciszterci temp-
lom nemrég restaurált tölgyfából készült sekrestyéje, 
az evangélikus templom lelkészének szavai és vele a 
közös éneklés. A központi református közösségi ház, 
amely minden korosztálynak biztosít lehetőséget az 
együttlétre. A Hatpöttyös Étterem fogadókészsége, 
mely az ország második olyan étterme, ahol megvál-
tozott munkaképességű emberek dolgoznak. A finom 
ebédet kedvesen, ügyesen szolgálták fel a „hatpöty-
työsök”. 

Köszönjük vezetőjüknek,  Dr. Hermanné Nagy 
Veronikának, aki Fonyódról lett fehérvári. A délutá-

ni szabadprogram jól sikerült. Útitársaink dicsérték 
a nagyon finom, olcsó fagyizót, ahol mindig sorba 
kellett állni. Lenyűgöző volt a Szent István Király 
Múzeum gazdagsága, a Hiemer Házban a Hetedhét 
Játékmúzeum kortörténeti pontossága kicsi babaszo-
bákkal, boltokkal, míves babákkal, eszközökkel. Azt 
mondják, jó  kirándulás volt, ismételjünk jövőre is!

Ottóffyné Kiszely Ildikó
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UNIÓS TÁMOGATÁSSAL A LAKOSSÁG 
EGÉSZSÉGÉÉRT – 

SIKERESEN ZÁRULT AZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. - FONYÓD 
EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉLETMÓDPROGRAMJA

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0041 azonosító jelű, az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistér-
ségekben” c. pályázaton támogatást nyert FONYÓDI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉLETMÓD-
PROGRAM című projektje 2 éven át segítette a térség lakosságát az egészséges életmód elérésében.  

A projekt 2015. június végi zárása után továbbfolytatódnak az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) már nagy érdek-
lődésre szert tett egészséges életmódra ösztönző programjai, foglalkozásai.

Az EFI működésének első két évében több mint 20 féle rendszeres foglalkozást, 22 települési szűrőnapot, 7 
nagyobb rendezvényt bonyolított le. Programjainkba az egész térség felnőtt lakosságát sikerült bevonnunk, több 
mint 6500 fő elérésével. Több mint 1300 alkalommal, több mint 15.000 főt mozgattunk meg, nemcsak Fonyódon, 
Balatonbogláron, de Balatonlelle, Balatonfenyves, Látrány, Ordacsehi településeken is. Szűréseinken több mint 
1000 fő vett rész, de betegklubjainkat is aktívan látogatták. A lelki egészég terén is folytak programjaink.

Az EFI eddig mintegy 200 kliens állapotfelmérését végezte el és irányította őket tovább a programokon való 
részvételre, segítve a térség lakosságát az egészségesebb életmód elérésében. Felmérésünk alapján klienseink 
közel ¾-e jobb egészségről számolt be a programban való részvételt követően.

Természetesen mindez – az EU-s támogatás mellett - nem jöhetett volna létre a projekt megvalósítását segítő 
szakemberek, partnereink, a pályázatban résztvevő munkatársaink és mindenekelőtt az egészséges életmód mel-
lett elköteleződött aktív klienseink, résztvevőink nélkül.

Az EFI a továbbiakban is várja azokat, akik tenni szeretnének egészségükért vagy csak egészségesebb életre 
vágynak, de még nem tudják, hogy hogyan!

Programjainkról tájékozódhatnak az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód épületében, a Dr. Török Sándor 
Egészségügyi Központ épületében elhelyezett szórólapokon, a háziorvosi rendelőkben, illetve a projekt Face-
book oldalán (Egészségfejlesztési Iroda Fonyód néven).

Forduljon hozzánk bizalommal az Ön egészségéért!

Az EFI elérhetőségei:
Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód
Cím: H-8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Telefon: +36 (20) 293-5566, +36 (85) 560-970, +36 (85) 560-976; 
E-mail: ekht@t-online.hu
Honlap: www.gyogyintezetfonyod.hu
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Pizza
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
+36 70 285 00 84

minden nap 12.00 — 20.30

Étterem
EGÉSZ ÉVBEN NYITVA:

hétfő — vasárnap
12.00—20.00

8640 Fonyód Bartók Béla 20.   facebook/retrohotelfonyod

Családi
összejövetelek
SZÜLETÉSNAPOK, ÉVFORDULÓK, ESKÜVŐK, 
BANKETTEK, BÁLOK rendezvényhelyszíne a

TUNGI ÉTTEREM
(A 2015. júniusától új üzemeltetésű egykori Tungsram üdülő)

EXPERIENCE by DERMISZ – 
Exkluzív szépségápolás és smink elérhető áron

A Dermisz Kozmetika új luxusrészlege, az „EXPERI-
ENCE by DERMISZ”,  szeptember elsejétől új szolgál-
tatásokkal, kibővült, megújult csapattal várja a szépülni 
vágyókat.

Azt valljuk, hogy mindig fejlődni kell, előre kell te-
kinteni, hiszen a szépségápolás is forradalmi, dinamikus 
változáson, fejlődésen megy keresztül.

Emellett évek óta lelkesen és fáradhatatlanul gyűjtjük 
a tapasztalatokat, visszajelzéseket, hogy a lehető legma-
gasabb színvolnalú szolgáltatást nyújtsuk. Folyamatosan 
tanulunk, képezzük magunkat és nagyon figyelünk azok-
ra, akik hozzánk betérnek.

Az új szalont ennek a fejlődésnek, megújulásnak 
szenteljük, ahol a szépülésre, feltöltődésre vágyó ven-
dég megpihenhet és új erőre kaphat, mert érzi, hogy tet-
tünk érte valami olyat, ami számára nagyon fontos. 

Egy olyan helyre várjuk vendégeinket, ahová mi is 
minden reggel örömmel megyünk és tudjuk, hogy min-
den nap egy új csoda vár ránk! Éppen ezért új szalonunk-
nak az „Experience by DERMISZ” nevet adtuk, utalva a 
hitvallásunkra, mely röviden és tömören nem más: „Ná-
lunk élmény a szépségápolás”

Napjaink egyik legnépszerűbb, leglátványosabb szép-
ségipari szolgáltatása a 3D szempilla-hosszabbítás, 
ezért a Dermisz Kozmetika pallettájáról sem hiányozhat 
a jövőben! Vendégeink számára a prémium kategóriás 
Xtreme Lashes® márkát választottuk, melyet természe-
tesen Xtreme Lashes® diplomával rendelkező kozmeti-
kusunk készít.

Elkezdtük a Karaja olasz professzionális smink-

márka értékesítését is, és ezzel együtt természetesen 
különböző alkalmakra sminkeket is készítünk. A jövőben 
sminktanácsadásra, sminkoktatásra is várjuk a szépül-
ni vágyó hölgyeket, és igény szerint személyre szóló 
sminkkészletet is összeállítunk.

A későbbiekben is számos meglepetéssel, újdonság-
gal készülünk és emellett egyre magasabb színvonalon, 
egyre szélesebb körű minőségi szolgáltatást biztosítunk.

Szeretettel várja leendő és régi vendégeit, klasszikus és 
exkluzív kozmetikai kezelésekre, kúrákra, Phyt’s bio anti 
aging kezelésekre, lézeres mezoterápiára,  rádiófrekven-
ciás bőrfeszesítésre, villanófényes tartós szőrtelenítésre, 
Xtreme Lashes természetes hatású szempilla-hosszabbí-
tásra, illetve igény szerint különböző sminkekre, smink-
tanácsadásra a Dermisz kozmetika szépítő csapata.

Bővebb információ: 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 18-tól november 18-ig

Október 18. Vasárnap
Molnár-C. Pál emlékkiállítás
Helyszín: Múzeum, 14 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!

Október 21. Szerda
Az őszi csillagos égbolt csodái

Helyszín: Múzeum, 19 óra

Október 22. Csütörtök
Nemzeti ünnep - városi ünnepség

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Október 27. Kedd
Ökumenikus Kulturális Est: Bolla István plébános előadása

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Október 30. Péntek
Kegyeleti megemlékezés

Helyszín: Kossuth erdő, 15 óra

Október 30. Péntek
A Fonyódi „Sirály Art” Képző és Iparművészeti Kör kiállítása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

November 6. Péntek
Fonyód honfoglaláskori régészeti emlékei - előadás

Helyszín: Múzeum, 17 óra

November 11. Szerda
Márton Nap

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium, 16 óra

November 14. Szombat
Kóbor János (Omega együttes énekese) közönségtalálkozó

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

November 18. Szerda
Bódy Magdi énekesnő, zeneszerző, producer előadó 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:
November 14.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Okt.   18.  9:30  
Nov.    1. 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
Nov.    15.   9:30 
A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaóra: November 11., szerda 
16 óra, Nyírő Károlynénál (Kilátó u. 25.)
Ökumenikus Kulturális Estek a Múzeum-

ban:  Október 27. Kedd 17 óra
Bolla István - Szabadság és szeretet a 
kereszténységben és más vallásokban

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden kedden
17 órai kezdettel

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

fenti alkalmakra!
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TANULÁSI ZAVAROK, NEHÉZSÉGEK 
(DISZLEXIA, DISZGRÁFIA, DISZKALKULIA) 

TERÁPIÁJA FIGYELEMZAVAR, HIPERAKTIVITÁS, 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁK KEZELÉSE
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Jó hallás: kockázat és mellékhatások nélkül

KUPON - A Pannon Halláscentrumok most ingyenes lehetőséget
biztosít a világ legmodernebb hallókészülékeinek tesztelésére, ha Ön
- nehezen érti mások beszédét nagy háttérzaj mellett

- szeretne többet kihozni hallókészülékéből okostelefonja segítségével

- HD minőségű hallásélményre vágyik, minimális elemfelhasználás mellett

Hívjon minket időpontért a 06 80/20-44-89 ingyenes telefonszámon!

Halláscentrumunk elérhetőségei: Kaposvár, Teleki utca 6., Tel.: 06 82 526 632
www.pannonhallas.hu

Először csak behelyettesítjük a szavakat, 
amelyeket nem hallunk rendesen. Majd 
nem megyünk társaságba, mert nem 
értjük a hozzánk intézett szavakat. 
Magunk maradunk, egyedül a szobában.  
– A nem kezelt hallásromlás az életminő-
ség romlásához, súlyos pszichés gondok-
hoz, elszigetelődéshez vezethet. Pedig az 
élet nem áll meg sem ötven, sem hatvan 
év felett: a jövő ott kopogtat az ajtónkon. 
Dr. Kohári György háziorvos-pszichote-
rapeutával beszélgettünk.

- Doktor úr, Ön a Pannon Halláscentru-
mok szakértőjeként mit tapasztal, hogyan 
reagálnak a páciensek hallásuk romlására? 
- A halláskárosodás tényét sajnos sokszor 
nem ismerik fel, de a nagyobb gondot az 
jelenti, hogy ha a felismerésig el is 
jutottak, mégsem ismerik be maguknak, 
hogy baj van. Ezt tetézi az is, hogy 
gyakran alábecsülik tüneteik súlyosságát, 
ezért érdemes több figyelmet szentelni 
nekik. Így az olyan problémák, mint 
például a hallás megromlása időben és 
hatékonyan kezelhetők, tehát megakadá-
lyozható az ebből fakadó lelki, pszichés 
gondok kialakulása.
- Milyen lelki gondok adódhatnak a 
halláskárosodás nyomán és mik a tünetek?

- Lépésről lépésre alakulhat ki egy 
egyszerűen kezelhető problémából 
súlyos pszichés állapot. Az érintettek a 
rosszul, vagy félrehallott szavakat más 
szavakkal helyettesítik be, hogy 
értelmezni tudák a hozzájuk intézett 
mondatokat. Aki nem hall megfelelően, 
az nem akar társaságba menni, hogy 
kerülje ezeket a szituációkat, így magá-
nyos lesz, rossz hangulat lesz úrrá rajta. 
Ez végül akár teljes elszigetelődéshez 
vezethet. Bezártság érzés, szorongás, 
majd depresszió is kialakulhat. Ennek 
tünetei szorongásnál a feszültségérzés, 
rossz hangulat, az értéktelenség érzése. 
A jövőbeli tervekről lemondanak, elzár-
kóznak először tágabb, majd szűkebb 
környezetüktől.

- Hogyan lehet megelőzni mindennek a 
kialakulását?
- Figyeljünk a jelekre! Aki magán, vagy 
hozzátartozóján azt észleli, hogy az 
illető gyakran másra válaszol, mint 
amiről kérdezik, elhagyja az addig 
megszokott találkozóit, a beszélgetések 
nehézkesebbek lesznek, annak érdemes 
ellátogatnia egy fájdalommentes, ingye-
nes hallásvizsgálatra. Így könnyedén 
megelőzhető a fenti tünetek kialakulása, 
a negatív folyamat visszafordítható. A 
családtagok szerepe ebben különösen 
fontos, hiszen egy kis figyelemmel 
felismerhetik a problémát, és könnyedén 
segíthetnek megtalálni a megoldást.

- Milyen kilátásai vannak annak, aki 
időben szakemberhez fordul?
- A Pannon Halláscentrumok szakem-
berei által gondozott ügyfelek arról 
számolnak be, hogy elmúlt a folytonos 
feszültségük, sokkal magabiztosabbnak 
érzik magukat, újra kapcsolatot tudnak 
teremteni hozzátartozóikkal. Ilyen 
állapotban pedig nemcsak a régi 
életszínvonal tartható, de bátran lehet új 
terveket szőni – a kor egyáltalán nem 
akadály, a hallás pedig végképp nem 
lehet az!

Dr. Kohári György, háziorvos, pszichoterapeuta

Élje át 

a hallás

új élményét!
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Alapszolgáltatási Központ
,,Üres már a fecs-

kefészek. Itt az eszter-
héj alatt, üres már a 
gólyafészek 

Tetejében a kémény-
nek...Vándor népe ott 
halad. 

Ott a messzeség ho-
mályin, ott az égnek 
magasán. Látom még, 

mint kis felhőket, 
Vagy már nem is látom őket? Csak úgy képzelem ta-

lán.” (Petőfi Sándor)
,,Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok…”, 

mennyire igaz mindannyiunkra az előbbi dalszöveg. 
Az elmúlt nyár is megörvendeztetett minket néhány 

szép órával, melyet nem sok Fonyódon élő ember 
mondhat el magáról. 

Vodicska Lajos – Gyöngyi jóváhagyása volt az első 
lépés, a piac legjobb helyén lévő, igazán jó hangulatú 
„MAKKHETES”, ahol Takács Csaba – Kránicz Hilda 
tulajdonosoknál napsütéses órákat töltöttünk el. 

Olyan nagyvonalú kedvezményben, hangulatban, 
kedvességben, figyelmességben volt részünk, melyet 
sokáig emlegetünk.

Köszönjük szépen a fent említetteknek, valamint Du-
nánénak, Fekete Tündének, Hege Ildikónak, Jéger Irén-
kének, Mezei Istvánnénak, Váradi Gábornak.

Az eddig leírtakhoz hasonló, pozitív emlékeink kö-
tődnek a fonyódi kikötői soron szerzett élményekhez is.

Hermann Gábor – Zsuzsa, Gábor édesanyja Éva és az 
ott, minket kiszolgáló mindenkinek, hálásak vagyunk, a 
már nem először történő vendéglátásért. Nem különben 
Püspök Gábornak, Stepicsné Áginak ahol ugyanekkor 
ők is sok szeretettel vártak minket a meleg időben, a 
hűsítő fagylalttal.

Neumajer Zoltán plébános Úr megható, emlékezetes 
szentmisét tartott, egy szerdai délelőttön. Az Alapszol-
gáltalási Központ nappali ellátottjaiért. Közölünk töb-
ben, akik ezen, ritka alkalmakkor tudnak Isten házába 
látogatni, sírdogáltak a szentbeszéd hallatán…

A legtöbb élményt mégis az október tartogatja, a 
fonyódi szépkorúak számára.  

Muskó Zoltánné, Papp Adrienn
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Házunk tájékáról

Örömmel számolok be arról, hogy idén nyár végén, ősz 
elején a bölcsőde játszóudvarának rendezése, felújítása el-
kezdődhetett. Ezt egyrészt Fonyód Város Önkormányza-
tának a 2015. évi költségvetésében engedélyezett forrása, 
másrészt önkéntes segítők közreműködése tette lehetővé.

  A bölcsőde játszóudvarának tereprendezése mindenképp 
indokolt volt, de elsődlegesen a telek adottságaiból adódó 
túl meredek lejtő megszüntetése volt a cél. A városüze-
meltetés dolgozóinak köszönhetően a nemkívánatos lejtő 

megszűnt, a homokozó teljesen megújult, új kerítés készült 
a bölcsődét az óvodától elválasztó régi kerítés helyébe, a 
játszóeszközök is megújultak a felületkezelésnek köszön-
hetően.

A VÜSZ-ön kívül meg kell említenem Bedő Csaba egyéni 
vállalkozót, aki a gépi munkálatokat végezte, Steiner Csa-
ba egyéni vállalkozót aki felajánlotta segítségét a projekt 
kezdetétől fogva és végül de nem utolsó sorban Dégi Já-
nos egyéni vállalkozót akinek két beteg nyírfa kivágásának 
felajánlását köszönhetjük! Ezúton is köszönöm nekik, hogy 
részt vettek ebben a munkában, hozzásegítve a bölcsődés 
gyermekeket, hogy szép, új udvaron játszhassanak tavasz-
tól!

Jelenleg a füvesítésnek köszönhetően gyönyörűen zöldell 
már a friss gyepszőnyeg, már most is sokkal szebb képet 
mutatva, mint az elmúlt években bármikor. Amíg az új 
pázsit megerősödik, az óvodának köszönhetően a bölcsődé-
sek naponta ki tudnak menni levegőzni a „kölcsön kapott” 
udvar részre.

 Tavasszal pedig birtokba vehetik majd a megújult, remé-
nyeim szerint motoros útvonallal és pancsolóval kiegészült 
bölcsődei játszóudvart.           Heidinger Zsoltné Ari Edina
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LIONS hírek
Szeptemberi gyűlésün-

kön megkezdtük az éves 
érdemi munkánkat. Az 
első összejövetelünket 
hagyományainkhoz hí-
ven a „Pocika” vendég-
lőben tartottuk, mihez 
Buni Marcsi nagyon fi-
nom lecsót készített. Kö-
szönjük. Egy tagunkat 

tortával köszöntöttük hetvenedik születésnapja alkalmából. 
Isten éltesse!

Új elnökünk Veégh Józsefné, köszöntötte a megjelen-
teket és nagyon sok fontos dolgot beszéltünk meg.  A el-
indítottuk a novemberi jótékonysági bálunk szervezését. 
Kincstárnokunk beszámolt, hogy megérkezett számlánkra a 
NEA pályázaton elnyert 250.000.-Ft működési támogatás. 

Megkeresett bennünket Törökországból még májusban egy 
ottani klub, hogy szeretnének testvér kapcsolatot a fonyódi 
klubbal. Most levelet kaptunk, hogy küldjünk fényképeket 
a munkáinkról, és magunkról. Elküldtük.Két fővel részt 
vettünk a Pécs Első LIONS Klub 25 éves megalakulásának 
ünnepi gyűlésén. A szövetség ismét meghirdette a „Béke-
poszter” rajz pályázatát a 11-13 éves tanulók részére. A pá-
lyázati kiírást átadtuk a P.Magyar Bálint iskolának. Remél-
jük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan sokan pályáznak. 

Két rendszeresen támogatott rászoruló tanulónk van. Az 
egyik általános iskolás, a másik most kezdte a középiskolát. 
Mindkettő természetbeni iskolakezdési támogatást kapott. 
Egy gyermeknek az eltörött szemüvegét javíttattuk meg.

Október 5-én a Zeneakadémián gálakoncert lesz a Nem-
zetközi Világelnök tiszteletére, aki Magyarországon lesz.
Három tagunk képviseli a tagságot. Röviden ennyi fért a 
tudósításba.                    Fábián Lászlóné
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Elsős avatás

Szeptember 23-án délután elsősök és nagycsopor-
tosok hangjától zengett az általános iskola. Bár az in-
tézény falai között ez nem egy szokatlan dolog, most 
mégis valami különleges oka volt. Az iskola Diákön-
kormányzata avató délutánt szervezett az első osztá-
lyosoknak, melyre meghívták a nagycsoportosokat 
valamint a gyermekek szüleit is. A program  a TÁ-
MOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001

„Köznevelés az iskolában” projekt keretében került 
megrendezésre, melynek célja, hogy az iskolában egy 

olyan közösségi teret alakítson ki, ahol a gyermekek 
szívesen töltik az idejüket, valamint erősíteni kívánja 
a kapcsolatot az iskola, a szülők és a helyi szerveze-
tek között. Az idei tanév első programját a diákönkor-
mányzat tagjai valósították meg. Az iskola legifjabb 
tanulói csapatokat alkotva, hat próbát – kreatív, spor-
tos és gondolkodtató feladatokat – teljesítettek, mely-
ben nagycsoportosok voltak a segítségükre. A jövő 
elsősei lelkesen bíztatták, segítették tavalyi óvodás 
társaikat, így minden csapat sikeresen vette az aka-
dályokat.  A próbák után, már csak egy feladatuk volt 
az elsősöknek, fogadalmat tettek, hogy igyekeznek jó 
diákjai lenni az iskolának. Célunk, hogy ezt barátsá-
gos, támogató környezetben tehessék. 

A leendő elsősök bevonásának célja, hogy meg-
könnyítsük számukra az iskolába indulást, megismer-
tetve őket az iskola épületével és a pedagógusokkal.

Ezt célozza a tél folyamán rendezendő iskolai kiál-
lítás, amely során saját munkájukat láthatják az iskola 
falai között kiállítva. A tanév végén pedig szeretettel 
látjuk őket egy tanítási órán is, ahol belefolynak a ta-
nórai munkába, remélhetőleg érzékelve, hogy ők már 
iskolára érettek.   Sterczer Dóra, Gyurina Mária

Az általános iskola hírei
A Magyar Bálint Általános Iskoláért Alapítvány, a szülői közösség és az iskola tantestülete szeretettel meg-
hívja Önöket a gimnázium éttermében 2015. november 21-én 19 órakor kezdődő Szülők Báljára. A jó 
hangulatról a Vaklárma zenekar gondoskodik. 
Nyílt napok: 
2015. október 6. kedd felső tagozat 1., 2., 3. óra 
2015. október 13. kedd alsó tagozat 1., 2. óra.
Az őszi szünet 2015. október 26 –tól október 30– ig  tart. A  szünet  előtti utolsó tanítási nap október 22 
(csütörtök), a szünet utáni első tanítás nap november 2. (hétfő)
Papírgyűjtés: 2015.október 7. szerda  7-16:30 óráig.            Gyurina Mária
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Bacsákos diákok segítették a rendőri munkát
Harminchárom diákunk összesen 696 óra munká-

val segítette közösségi szolgálata keretében a Fonyó-
di Rendőrkapitányság munkáját az idegenforgalmi 
szezonban. Többek között Balatonboglár, Fonyód és 
Balatonfenyves strandjain, a fonyódi piacon és a Ba-
laton átúszáson álltak helyt a bacsákos rendvédelmis 
diákok a nyár folyamán.

Marics Zsolt alezredes Úr, a Fonyódi Rendőrkapi-
tányság vezetője levélben köszönte meg tanulóink 
munkáját. Természetesen iskolánk egész közössége is 
nagyon büszke a szép teljesítményre, alezredes Úrnak 
pedig e helyről is köszönjük a szép gesztust.

Horváth Péter 
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Elismerő oklevelet kaptak festő tanulóink
Immár második alkalommal festették ki iskolánk 

tanulói a fonyódi vasútállomás aluljáróját, amiért a 
MÁV Pályavasút Üzemeltetési Főigazgatóság Pécsi 
Pályavasúti Területi Igazgatóságától köszönőlevelet 
és elismerő oklevelet kapott tagintézményünk.  Diák-
jaink mellett szakmai tanárainknak, Szalai Jánosnak 
és Tóth Jánosnak, valamint Kovács Tibor tagintéz-
ményvezető-helyettesnek is jár a köszönet az elvég-
zett munkáért.

Büszkék vagyunk,  amiért iskolánk közössége ismét 
tehetett azért, hogy minél ápoltabb és rendezettebb  
környezet várja a fonyódiakat és a városba látogató-
kat a vasútállomás környékén.     

Horváth Péter

Kirándultak dolgozóink
Jó hangulatú kiránduláson vettek részt iskolánk 

dolgozói szeptember 22-én. A vidám csapat előbb a 
siklósi várat tekintette meg, majd a közeli Villányban 
a méltán híres borkultúra történetével, illetve a szőlé-
szet-borászat modern módszereivel ismerkedhettünk 
meg. Délután természetesen nem maradhatott el a 
borkóstoló sem, amelynek a Teleki Pince volt a hely-
színe.

A kirándulás létrejöttében nyújtott segítségért ez-
úton mondunk köszönetet a CMS Electronics Hun-
gary Kft. vezetőinek, Lukács Sándornak és Tóth Ta-
másnak, a villányi Teleki Zsigmond Mezőgazdasági 
Szakképző Iskolának, Hasznics Lászlónak, valamint 
Kovács Tibor tagintézményvezető-helyettes főszer-
vezőnek.

Segítségüket előre is köszönöm! Horváth Péter



Fonyódi Hírmondó

19

Klaszán Erzsike - Egyed Emese egy asztalnál
„A zöld és a kék csókolgatja egymást, a narancssár-

ga eléjük szalad”
Világlátás, érzelmek kifejeződésének erős vágya, 

megtestesülése hívta egymás mellé ezt a két asszonyt, 
maguk köré vonva egy teremnyi érdeklődő embert.

Klaszán Erzsike régóta hű az irodalomhoz, a tájhoz, 
a városhoz. Szenvedélyes hang mélység és magasság 
jelzi költészetét, amellyel kitekint saját, bezárt vilá-
gából. 

Egyed Emese költő kortársához hasonlóan szin-
tén pedagógusként kezdte pályafutását, a festészetet, 

mint kedvenc hobbiját háttérbe szorítva. A horvát 
gyökerekkel rendelkező festőművésznőnek immár 
húsz  éve viszont a Balaton lett a minden, a vásznai 
ezt mutatják leginkább, az itt élő szem számára is 
vonzóvá téve azt.

A péntek délutáni találkozón tapintható volt sok 
minden:  ünnepélyesség, együttérzés, szeretet, simo-
gató nyugalom...

Klaszán Erzsébet Erzsébet c. könyve a könyvtárban 
kölcsönözhető!

Mellory

Egy helytörténeti kötet margójára
Jó volt érzékelni a forgalmas nyári napokon, hogy 

megnőtt az érdeklődés szűkebb környezetünk múltja 
és jelene iránt, ez egyúttal ró is ránk némi felelőssé-
get. Ismernünk kell ugyanis mindazt, ami biztos fo-
godzót, erkölcsi - lelki támaszt nyújt a szülőföldün-
kön, lakó- és munkahelyünkön. Mondom mindezt 
annak apropóján, hogy az idei évben újabb értékes 
kötet látott napvilágot Németh Ernőtől, amelynek 
címe; Új Fonyód születése

Németh Ernő, Fonyód város helytörténetírójává 
emelte magát. 

Miután megírta Fonyód kulturális életét, párhuza-
mosan gyűjtötte a lakodalmas történeteket, ünnepi 
eseményeket, fejében volt már ekkor egy harmadik, 
a fonyódi lakosok mindennapjairól, legendáiról szóló 
kötet is. Utóbbi kettő 2014-ben kerülhetett a kezünk-
be, támogatás híján sokáig csak várt a kiadásra. Az 
utóbbi négy év az átdolgozásról szólt majd megszüle-
tett egy újabb, a friss kötet.

A 1950-1970 közötti húsz év jelentős időszak volt 
a település életében, a közigazgatási, művelődési és 
gazdasági események változása a település felemel-

kedését, várossá alakulását jelentette.
 Németh Ernő személyesen jelen volt több intéz-

mény alakulásánál, az Ő bemutatásában a történések 
hiteles alakulását követhetik végig. 

 A könyv jórészt adatszerű közlésekből épül fel, 
ugyanakkor nem hiányoznak belőle a személyes el-
beszélések sem. Érdemes eltölteni vele pár órát és 
időnként elővenni, kikeresni egy fontos eseményt. 

A könyv a szerzőtől megvásárolható!  Mellory

Mezei István  verskötetének bemutatója
Mezei István versei eleinte a közösségi oldalon 

kezdtek terjedni, a tavalyi évben bársonyköntösben 
született a könyv, amelyben közel nyolcvan vers és 
egy tucat prózai írás található, címe: Lelkemben gyer-
tyák égnek. A somogyi születésű férfi egész életében 
különös érzékenységgel reflektált a családjában, kör-
nyezetében levő változásokra. Erős érzelmi telített-
séggel adja közre most is a világban tapasztalt csodá-
kat, hétköznapi jeleneteket, egy -egy jól megfogott, 
kimerevített képén hosszan eltűnődünk.

A Feng Shui Galéria adott otthont szeptember vé-

gén az ünnepélyesre, meghatóra sikerült bemutatko-
zásnak, amelyen maga a költő csak a versek révén 
tudott  jelen lenni. Ebben a formában viszont  erőtel-
jesen hatott, elnémította hallgatóját.  

Az esthez nagyban hozzáadott az ifjú zongorista ön-
feledt játéka, a  szókimondó hangulatú költemények 
között Fekete Noel Adrián  ígéretes zenei tehetsége 
emelte méltó helyére az eseményt. Az est további ré-
sze baráti beszélgetéssel folytatódott egy a művészet-
től hangos, inspiráló közegben. 

A könyv a könyvtárban megvásárolható.     Mellory
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Fonyód büszkeségei
Idén, immár nyolcadik éve, ismét értékes prog-

ramokkal vett részt a Kulturális Örökség Napjain a 
Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjte-
mény. A „földbe zárt kincseink” mottójára megem-
lékeztek Bacsák Györgyről, a város polihisztoráról, 
aki szenvedélyesen kutatott a település földjében rejlő 
kincsek után, bár amatőrként, mégis szakszerűen és 
elsőként tárta fel Fonyód történetének régészeti lele-
teit. Eredményeiről munkanaplót vezetett, amelyben 
tudományos alapossággal részletezte tapasztalatait, 
szakemberhez méltóan küldte fel a Nemzeti Múzeum-
ba. A régészeti kutatásai mellett érdeklődése kiterjedt 
a csillagászatra is, amely tudomány területén a klí-
maváltozás kérdésében kifejtett elmélete „világszerte 
elfogadott”, nevét a mai napig nemzetközi szinten is 
elismerik, egyetemeken tanítják. Művészi tehetsége a 
festészetben bontakozott ki igazán, műveivel pálya-
díjakat nyert. Emellett kedvtelésként hódolt a fa meg-
munkálásnak, pl.:jégvitorlásokat készített. A meg-
emlékezés alkalmából unokája, Hideghéthy György   
gyerekkori emlékeit osztotta meg a közönséggel. A 
beszélgetés jó hangulatban telt; a hallgatóság tagjai is 

örömmel osztották meg saját emlékeiket. 
Ezt követően időszakos kiállítás nyílt a budapesti 

Art brut alkotók munkáiból, majd a Nagyboldogasz-
szony római katolikus plébániatemplomban a 150 
éve született Róth Miksa üvegművészről emlékeztek 
meg, bemutatva a munkásságát őrző ólomkeretes fes-
tett üvegablakait, amelyre büszkék lehetünk.

Horváth Helga

Tiszta lapok értékei…

„Amikor egy dolog szolgálatába állok, akkor első-
sorban nem magamat, hanem a dolgot látom magam 
előtt. (...) Nekem tehát ezt a Valamit, illetve Valakit 
kell szem előtt tartanom, nem pedig a saját önmegva-
lósításomat.”        /Viktor Emil Frankl /

Goethe mondja: „ A művészet a kimondhatatlan 
tolmácsa.” A hajléktalan létmódban élő alkotó a mű-
vein  keresztül mondja el nekünk a kimondhatatlant. 
A társadalom egyik legsérülékenyebb csoportjához 
tartoznak. 

A tárlatot, ami a Tiszta lapok értékei…  címet vi-

seli, a Fonyódi Múzeumban került megrendezésre és 
hajléktalan létmódban élő emberek képzőművészeti 
alkotásait mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2015. 
szeptember 19 és 2015. október 16. között. 

A kiállítás kapcsán azt volt a célunk, hogy bemu-
tassuk azokat az értékeket, amelyekkel a hajléktalan 
létmódban élő és mentális zavarokkal küzdő embe-
rek bírnak, másrészt szeretnénk felhívni a figyelmet a 
megbélyegzettség elleni harcra, az úgynevezett „an-
tistigmára”, valamint az esélyegyenlőség fontosságá-
ra.

A hajléktalan emberek számára ez a kiállítás fontos. 
Véleményünk szerint a hajléktalan pszichiátriai bete-
gek a társadalom legsérülékenyebb csoportjához tar-
toznak. Nagyon sokszor érzik magukat száműzöttnek 
ebből a társadalomból, és jó néhányan érzik azt, hogy 
az ő életük bizony nem fér bele ebbe a társadalmi be-
rendezkedésbe, világképbe. Ezért is a művészetterá-
piának nagyon fontos szerepe van a velük való gyó-
gyító, segítő munkában. Megnyithatja előttük azt az 
utat, amit eddigi élethelyzetéből kifolyólag nem lát-
hattak, ezzel is elő segítve az egyéni kompetenciájuk-
nak a megerősítését. Abból a fajta kirekesztődésből, 
amibe ők kerültek újból vissza, lehet integrálódni a 
társadalom értékes tagjai közé.              Visnyei Emőke
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Felpezsdült a táncos élet Fonyódon
Az Eraklin Táncklub Egyesület már egy éve tanítja 

a fonyódiakat táncolni.
Az idén 25 éves Eraklin Táncklub Egyesület tavaly 

ősz óta meghatározó szerepet tölt be városunk sport 
és kulturális életében. A Kulturális Központban mű-
ködő társastáncklub a tánctanítás mellett kikapcsoló-
dást, szórakozást, sportolási lehetőséget biztosít min-
den korosztály számára az óvodástól a senior korig.

Az elmúlt esztendőben számos fellépésük közül 
kiemelkedő volt az Adventi önálló estjük, és igazán 
nagyszabású, színvonalas rendezvényt hoztak létre 
az I.Fonyód Kupa országos táncverseny révén júni-
usban. 

Szeptembertől újult erővel és folyamatosan bővülő 
taglétszámmal álltak neki a munkának, hiszen tagjaik 
közül már többen készülnek a közeljövőben rende-
zendő táncversenyekre. 

Újdonsággal is előrukkol a táncklub, Brazil Samba 
oktatás indul hölgyek részére, ahol a pezsgő ritmu-

sokra pár nélkül is élvezhetik a latin táncok varázsát, 
amely kiváló mozgásforma és segít a nőiesség kifeje-
zésében.

Folyamatosan várják ovis (5 éves kortól), iskolás és 
felnőtt csoportjaikba a társastánc, versenytánc kedve-
lőit. A 18 éven felüli lakosság továbbra is ingyenesen 
vehet részt a társastánc órákon egy egészséges élet-
mód pályázat jóvoltából.           B.J.
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Lövészverseny Fonyódon

Precízós Légfegyveres és Speed Sziluett Országos 
Bajnoki Döntőt rendeztek 2015. október 3-án, a Zá-
kányi Kálmán Sportcsarnokban. Az ország minden 
tájáról érkeztek sportolók, hogy a sorozat záróverse-
nyén javítsanak eredményükön. 

Lehetőség volt 25 méteres távon speed sziluett és 
precíziós versenyszámokban visszarúgásmentes és 
visszarúgásos fegyverekkel is lőni.

Ezzel az eseménnyel Magyarország belépett a 
WRABF világszövetség esemény rendszerébe, hi-
szen a precíziós lövészet OB eredményeit a szövetség 
megküldi a világszövetségnek.

A 2015-ös országos bajnokság végeredménye: 
Speed sziluett visszarúgásos:

1. Rostár  Gábor 
2. Erdélyi  Tamás  

3. Borda  Tamás  
4. Nyiri  Zoltán  
5. Bognár  Antal  
6. Sánta  Roland 

Speed sziluett visszarúgásmentes:
1. Rostár  Gábor  
2. Janács  Gábor 
3. Nyiri  Zoltán  
4. Csepregi  Mátyás 
5. Hetey  Márton  
6. Hetey  Susanna 

Precíziós visszarúgásos:
1. Rostár Gábor
2. Borda Tamás 
3. Zseli Károly 
4. Móri László 
5. Janács Gábor 
6. Sánta Roland 

Precíziós visszarúgásmentes:
1. Janács Gábor 
2 .Zseli Károly 
3. Rostár Gábor 
4. Kajetán Jácint 
5. Csepregi Mátyás 
6. Nyiri Vilmos 

szerkesztőség
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Birkózás

Ötször futottuk végig

2015. szeptember 26-án ismét megrendezésre került 
a Családi futónap, melyre 2011-ben került először sor. 
Tavaly óta új helyszínen futhatunk, a dombos József 
utca helyett a sík Balaton parti szűk utcákban verse-
nyezhetünk. Az idei futás más volt, mint elődjei, mert 
ez volt az ötödik futónap így még izgalmasabbá tette 
a versenyt azok számára, akik mind az öt versenyen 
részt vettek, ugyanis értékes utalványokat, belépője-
gyeket és bögréket lehetett nyerni. Évről-évre az új 
arcok mellett a rendszeres egyéni illetve családos 
indulók között szoros versenyek, visszavágók adják 
az izgalmat és a lendületet, de minden alkalommal a 
mozgás, a sportolás és a sportszerűség dominál. A ren-
dezők remek hangulatot teremtenek a bemelegítéstől 
egészen az eredményhirdetésig. Arra is gondolnak, 
hogy a futópólókat, bögréket gyerekek munkája dí-
szítse, melyeket többször a családi futónap élményei 
ihlettek. Az átélt izgalmak, eredmények egész évben 

megmaradnak és így várjuk a következő szeptembert, 
hogy újra eldördüljön a rajt. 

2015 Fonyódi családi futónap eredményei
I.hely : Ifj. Vörös István, 
II. Hely : Szántó Zsombor,
III. Hely : Vörös István
Legjobb női helyezett: Szerdahelyi  Szonja
Legtöbb fővel futó család: Keöves család, Vecsera 
család
Legfiatalabb futó család: Németh- Somoskövi  család
Legidősebb taggal futó család: Keöves Zsuzsanna
Legjobb eredményt elért család: Szántó Család
Csoportos díjak: Apróka , cica csoport, 2.b, 8.b osz-
tály
Szponzorok: Festetics kastély, Csiszta-fürdő, Kehida 
Termál, Balatoni Hajózási ZRT., Petőfi SE, Tóti Aqua, 
Óh Zsolt, Bedrock Beach, Port Cafe, Cafe Móló Étte-
rem, Magyar Bálint Általános Iskola, Fábián Pékség

Szántó Zsombor, szervezők

Szeptember 19-én megrendezésre került a Nemzet-
közi Birkózó verseny Komáromban, melyen iskolánk 
diákjai is részt vettek. A versenyen több külföldi csa-

pat is képviselte országát, a Nemzetközi viadalra több 
mint kilenc országból érkeztek csapatok.

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola tanulói 
megállták a helyüket a tornán, sőt több helyezés is 
született és a dobogó legfelső fokán is állhattunk.

Csapatunk egy arany, három ezüst, és egy bronzér-
met vehetett át.

A második napon a Niké SE sportolói szintén részt 
vettek egy nemzetközi tornán Gutában, ahol hasonló 
sikereket értek el. A versenyen öt ország képviseltette 
magát. A nap folyamán két arany, két ezüst és három 
bronzérmet sikerült begyűjtenünk.

Az eredményhirdetés után a csapat a második he-
lyezésért járó kupát vehette át. 

A sportolók felkészítője Balogh Vilmos és Horváth 
Viktor.

Horváth Viktor
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Fonyódi Hírmondó

 Két darab, használt, egyszemélyes heverő ingyen elvihető! Tel.: 06-70/275-6721 
 

Kiadó lakást keresek Fonyódon, hosszabb távra, november elejei költözéssel.  Tel.: 06-70/506-6526

Eladó 75 cm-es, jó állapotú fűrészporos, sárga maci gyűjtőknek.  
Új, 1400 w-os kézi körfűrész olcsón eladó! Tel.: 06-20/454-3928 

 
Zongora - pianino és yamaha orgona eladó! Érdeklődni az esti órákban Tel.: 06-85/361-742 

 
Eladó „Rehab” típusú szobai rokkant kocsi. Ugyanott eladó gerincbetegeknek vagy sportolóknak 
való elasztik „lumbal-bandázs”! 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 35.000,-Ft-ért eladó, 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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libamáj pástétom lila hagymalekvárral

Libaleves lúdgége tésztával

Sült libacomb hagymás tört burgonyával, párolt káposztával

Lúdláb torta

4 fogásos vacsora:

Újbor kóstolás: a Balaton északi és déli parti pincészetek borait kínáljuk a fogások mellé.

4500 Ft
Részvételi szándékát kérjük előre jelezze: 

+36 30 256 1404

November 11 — 15. között
Márton napi libás ételekkel 
várjuk vendégeinket.

TUNGI KÍNÁLAT:


