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Bélatelepi nap

A Bélatelepi nap ez alkalommal az alapítás százhu-
szadik évfordulójának ünnepe is volt. 

Július tizenharmadikán, a Szaplonczay emlékműnél 
koszorúzással, illetve beszédekkel kezdődött a meg-

emlékezés. Varga István helytörténész előadást tartott 
a villasorról és a villatulajdonosok polgári életéről, 
Szaplonczay Manóról, Bélatelep alapítójáról.

Az alapítók leszármazottai egy himalájai cédrus fa 
ültetésével fejezték ki a kötődésüket Bélatelephez. 
Eközben Szabó Sándor tárogató művésztől hagyomá-
nyos magyar dallamokat hallhattak az ide látogatók. 
A Nagyboldogasszony Plébániatemplomban emlék-
misét tartottak Szaplonczay Manó tiszteletére. Este 
nyolc órától az újonnan felállított fonyódi lakatfal-
nál a szerelmesek elhelyezhették a szerelmük zálo-
gát jelképező lakatokat. A megemlékezés zárásaként 
Fonyód város önkormányzata egy ötvenszeletes tor-
tával valamint egy pohár Törley pezsgővel lepte meg 
az ünneplőket.        szerkesztőség

Fonyódligeti nap

Változatos programokkal várta az ide látógatókat  a 
Fonyódligeti családi nap, ami másodszor került meg-
rendezésre a ligeti halastavaknál, július ötödikén. A 
napot horgászverseny, illetve halászlé főzés nyitotta 

meg. A válalkozó szellemű pecások már kilenc órakor 
megkezdték a horgászást. Tíz órától a csapatok előké-
szültek a főzéshez.

Kertész-Balázs József megnyitó beszéde után a Tó-
gazdaság, illetve a Nők a Balatonért Egyesült bemu-
tatkozása következett. A nap folyamán a Tógazdaság 
egész napos csónakázással kedveskedett a vendégek-
nek. A gyerekek pedig az ugrálóvár és az arcfestés 
mellett kedvükre kipróbálhatták az Egyesület interak-
tív játékait.

Délután a színpadon a Fonyódi Betyárok néptánc 
műsora zajlott, majd a Dió Banda népzenei koncertje 
következett. A napot Szűcs Antal Gábor és Gál Péter 
hangulatos „Latin” műsora zárta. 

A Fonyódligeti családi nap volt a Fonyódi Nyár nyi-
tó rendezvénye.        szerkesztőség

Nagy Csobbanás családi fesztivál
Az M2 egész napos, ingyenes családi programok-

kal, színvonalas műsorokkal, koncertekkel, családi-, 
sport- és gyerekprogramokkal várta az érdeklödőket, 
július tizenkettedikén. A változatos koncertek mel-
lett volt bohóclakás, kézműves-foglalkozások, baba 
játszóház, óriás csúszdás ugrálóvár, sporthelyszín, 
felfújható vízijátékok, zsonglőr-játszóház, és a TV 
Maci, valamint egy TV-stúdió, ahol a jelenlévők ki-
próbálhatták magukat híradós bemondóként.

Többek között fellépett az Alma zenekar, Kar-
dos-Horváth Janó és a Hahó Együttes, Roy&Ádám, 
Fluor Tomi. A napot az Ocho Macho fergeteges han-
gulatú élő koncertje zárta.

              szerkesztőség
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Július tizennyolcadikán hivatalosan is átadásra ke-
rült a Fonyódi Dísz téren álló, turisztikai információs 
pont fölött működő harangjáték. A megnyitón jelen 
volt az egykori Vigadó téri zene pagodából ismert 
harangjáték megalkotójának, Csutorás Lászlónak, 
illetve dr. Szűcs Imrének az özvegye. A megnyitón 
köszöntőt mondott Szőcs Mihályné önkormányzati 
képviselő.

Beszédében elhangzott: ,,Csutorás László elnök és 
dr. Szűcs Imre titkár fáradhatatlan, önzetlen, a kö-
zösségért mindig tenni akaró erőfeszítései nélkül ma 
nem lenne lehetőségünk a harangjáték méltó, kiemelt 
helyen való újra avatására. Több megvalósított ter-
vük mellett 1989 nyarán eltervezték egy zenepavilon 
építését a kikötői üzletsor és a kikötő közötti terüle-
ten. Csutorás László Kanadából hozta az ötletet ak-
kor, amikor a leányánál volt látogatóban. Ott látta 
és tapasztalta, hogy a harangjáték mennyire kedves 
része lehet egy Zenepagodának. A kikötői Vigadó tér 
átépítésekor a Zenepagoda épületét, amely már ko-
moly fejújításra szorult, elbontották.  Mivel a tér a 
szórakoztatás központja lett a nyári időszakban, így 
a harangjátékot aligha hallhatták volna a nyaralók, 
a helybeliek és a turisták. Amikor a tér már csendes, 
késő ősszel, télen és kora tavasszal, akkor nincs lá-
togató a parton, aki hallhatná a harangok játékát. 
Ezek után komoly gondolkozás és tervezgetés kez-
dődött, hogy a városunknak ez a nagyon fontos, bár 
már felújításra szoruló értéke ne vesszen el, és méltó 

helyre kerüljön. A város lakóinak ötletéből született 
meg a jelenlegi helyszín. Fontos szempont volt, hogy 
védett helyre kerüljön, egész évben szólhasson méltó, 
szép környezetben. Nem utolsósorban döntő fontos-
ságú, hogy a Fonyódiak, a nyaralótulajdonosok, az 
ide látogató turisták hallhassák a harangjáték kedves 
dallamait egész évben, minden egész órában, a város 
szívében, ezen a központi, szép téren. (...)”

A kivitelezésben elévülhetetlen érdemeket szerzett 
Tóth Tamás szakmai koordinátor, illetve munkatársai:  

László József villamosmérnök, aki a program fej-
lesztését és  a vezérlés elkészítését végezte. 

Molnár Gergely villamosmérnök, aki a dallamokból 
minden egyes hangot átírt a harangra.

Kardos Zsolt technikus, aki a mechanikus beállítá-
sokkal foglalkozott, illetve szerelte és behangolta a 
harangjátékot. 

Az újra hallható dallamokat minden nap, minden 
egész órában, reggel 8 és este 9 óra között élvezhet-
jük.          szerkesztőség

Újra szól a harangjáték...

Fonyódi Hűsítő napok

Az egykori Sörfesztivál kínálata bővült ki fantasz-
tikus Dél-balatoni borokkal illetve Fonyódi vízzel. A 
fesztivál július közepén került megrendezésre, első 
napja a Strand megnyitóval és homokvárépítő ver-
sennyel kezdődött a fövenystrandon, majd Szentgyör-

gyi Rómeó aerobik világbajnokkal lehetett közösen 
mozogni. Este a programok a Vigadó téren folytatód-
tak élő koncertekkel. Fellépett a Come on Rock Show 
és a Dinamit. 

A fesztivál alatt folyamatosan lehetett kóstolni 
Dél-balatoni borokat, kézműves söröket és a Fonyó-
di Ásványvíz Kft. különböző termékeit. Második nap 
egy Kick Boksz bemutató várta a látogatókat. A sza-
badtéri színpadon fellépett a balatonszemesi Hard’n 
Heavy együttes, a Kalapács együttes -  akik saját szá-
maik mellett az Omen és a Pokolgép slágereit játszot-
ták - illetve a nap zárásaként Deák Bill Gyula a teljes 
munkásságát felölelő repertoárjából adott ingyenes 
nagykoncertet. A látogatók folyamatosan érkeztek és 
a hazai blues legendájának koncertje előtt már telje-
sen megtelt a színpad előtti tér. Az utolsó napot az 
Awarock együttes kezdte, majd este az Ismerős Arcok 
koncertje zárta a fesztivál programját.

szerkesztőség
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Lezárult a sándortelepi strand család - gyermekbarát szempontú rekonstrukciójának az első szakasza!

Fontos állomásához érkezett a „Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdő-
helyein” elnevezésű, DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012. azonosítószámú pályázat munkálatainak kivitelezése. A 
fejlesztés során 344.953.524.- forint uniós támogatásból valósul meg a Sándor-telepi strand rekonstrukciója, 
a Bélatelepi kishajó kikötő korszerűsítése és bővítése, valamint a Kripta-villa funkcióbővítő rekonstrukciója. 

A strand átalakításának célja a korszerűsítés és bővítés, fő hangsúlyt helyezve a kisgyerekes családok és moz-
gássérültek igényeinek kielégítésére. A strand több élmény elemmel bővül, melynek keretében két megosztott 
korosztályos játszótér készül egyik a 2-6 évesek részére, a másik a 6-10 évesek számára. Továbbá vizes ját-
szóhely, és vizes élményjátszótér is kialakításra kerül. A Sándortelepi strand beruházás részeként a kiszolgáló 
épület funkcióbővítő felújítása is megvalósul, illetve sor kerül 63 férőhelyesre bővülő parkoló kialakítására.

A projekt része a Bélatelepi kikötő korszerűsítése is, amely összességében 103 férőhelyes lesz.

A Kripta Villa külső - belső felújítását követően az emeleti részen kiállító tér kerül berendezésre, mely élő mű-
terem lesz interaktív foglalkozásokkal, és alkalmas lesz kulturális rendezvények megtartására is.
A projekt várható befejezése 2015. február 28.

A beruházás jelenlegi szakaszában elkészültek a kü-
lönböző napozó- és pihenőfelületek, valamint a hosz-
szan elnyúló, zöld felületű szigetekkel tarkított, ho-
mokkal borított sekély fövenyszakasz, illetve a vízi 
színpad. A partvédőműveket elbontották és mögötte 
homokkal fedett lidót alakítottak ki a parti részen. Ez 
a törekvés segít visszaállítani – ha csak csekély há-
nyadban is – a tó eredeti állapotát, és minden újabb 
fövenyes partszakasz egy kicsit növeli is a tó mederte-
rületét, elősegítve a víz öntisztulását is. 

Dr. Halmos Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, a kivitelezést végző konzorcium részéről elmond-
ta:

• 2700 m3 földet mozgattak meg;
• a korábbi partvédművet 133 méteren bontották el;
• 700 m3 vörösfenyőből építették ki ezen a 133 méteren azt a szakaszt, ami elválasztja a fövenyt a füves 

területtől;
• a legfinomabb, legjobb minőségű balatoni homokból került ide 2700 m3; 
• a terepviszonyoktól függetlenül a föveny szélessége 6-8 méter, azon-

ban helyenként akár elérheti a 16-18 méter is;
• a föveny vastagsága mindenhol meghaladja a fél métert;
• a hullámvédelem érdekében készült három darab sziget, ezeket na-

pozó szigetként is használhatják a fürdőzők; 
• teljes mértékben környezetbarát módon, környezetbarát technológi-

ával alakították ki a strand jelenlegi formáját.     
                             szerkesztőség

Megnyitották a 
Fövenystrandot 
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A Fonyódi Kulturális Intézmények művelődésszervezői állását három hónappal ezelőtt egy háromgyermekes, 
fiatal édesanya nyerte el, Balatonlelléről. Nagy családból származik, gyermekkora óta szervez, szeret előre 

tervezni, de a váratlan események sem zökkentik ki. Fontos számára a stabil családi háttér. 

Bemutatjuk: Karalyosné Adamcsek Anita

Melyek szerinted az alapvető tulajdonságok, ame-
lyekkel rendelkezned kell? Szükségszerű-e pl. a 
sokoldalúság, közvetlenség?  

Abszolút és ide sorolnám még a jó kommunikációs 
készséget, a kreativitást, emberismeretet, a türelmet, 
fogékonyságot az újra. 
Mi vagy ki segít megtalálni a módot, hogy felkelt-
sük a fiatalok, gyerekek érdeklődését a közösségi 
élmények iránt? 

Ha gyermekprogram megszervezéséről van szó, ab-
ban sokat segít a három különböző korú gyermekem, 
az ő igényeik, érdeklődési körük mentén lavírozhatok, 
említésre méltó még az óvónői múltam is. Ugyanak-
kor emailben sok ajánlást, programlehetőséget kapok, 
így a helyi viszonyoknak és az anyagi kerethez képest 
igyekszem összeállítani a programtervezetet. Ehhez 
a szakmához nem árt, ha szerteágazó az érdeklődési 
köre annak, aki műveli, a folyamatos tanulás, fejlő-
dés az ötletelésnél kamatozik majd. Szeretném elér-
ni, hogy ne csak az uralkodó közízlést elégítsük ki, 
adjunk teret az alternatív kultúrának is. Lubickolok 
most abban, hogy ilyen téren próbálhatom ki magam.
Akad segítséged a munkád során, olyan mint pla-
kátok, szóróanyagok, rendezvények tereinek de-
korálása, előkészítése? Vagy ezt is magad végzed? 

Sokféle területen tevékenykedtem már: szállodában 
például, ahol esküvőket is gyakran rendeztünk, egy 
ideig ingatlan közvetítéssel is foglalkoztam, így az-
tán különféle képességet elő tudok hívni magamban, 
ha kell. A könyvtáros kollégákra minden esetben szá-
míthatok, nem is menne másképp, hisz mint műve-
lődésszervező, egyedül vagyok. Gyakran előfordul, 
hogy egy adott helyszínen belül több ponton teljesí-
tenem kellene. A VÜSZ munkatársai rendelkezésre 
állnak, ha egy helyszín előkészítésről van szó. Nem 
nekem kell minden egyes feladatot elvégeznem, de 
tudni kell, hogy kinek mikor szólhatok ahhoz, hogy 
az esemény eredményes és szórakoztató legyen, eh-
hez pedig elengedetlen az együttműködés és a jó ko-
ordináció.
Mekkora szabadságot kapsz a programok szerve-
zésében? 

Varga István igazgatótól maximális támogatást, jó 
irányokat, ötleteket kapok. Egy nagy irodán oszto-
zunk, a napi munka hangulatát jelentősen emeli az, 
hogy emberileg is jól kijövünk egymással. 

Alig egy hónapja nyitott a kultúrközpont, ahol mél-
tó helyet kapnak a rendezvények. Található benne egy 
közel 130 férőhelyes gyönyörű színházterem is. 
 Hogy érzed magad itt? Mik a legközelebbi tervek, 
elképzelések? 

Jól érzem magam, nagyobb az ember önbecsülése 
egy ilyen méltó környezetben. Kell azonban még idő 
ahhoz, hogy igazán otthon tudjam magam érezni az 
új falak között, ahogy mondják, be kell lakni. Ősz-
től újra indulnak a klubok, szakkörök, a gyerekeket 
különböző programokkal várjuk, a színházterembe 
előadásokat szeretnénk. A legfontosabb célomnak el-
sődlegesen azt tartom, hogy mielőbb megismerve az 
igényeket, helyi adottságokat, komplex rálátást sze-
rezve közösségeket hozzak létre.   Mellory

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Csoportja a nyári időszak alatt szünetelteti az adomá-
nyok gyűjtését és kiosztását. Szeptembertől fogadjuk újra felajánlásaikat, minden hónap első és 
harmadik péntek délelőttjén, ugyanezen napok délutánján pedig ruhabörzét tartunk a rászorulók-

nak. Telefonon a nyári hónapok alatt is elérhetőek vagyunk, telefonszámunk: 06-30/740-3989.
Szeptemberi adománygyűjtési időpontok: Szeptember 5. péntek délelőtt 9-13 óra között
              Szeptember 19. péntek délelőtt 9-13 óra között 
Szeptemberi adományosztási időpontok:   Szeptember 5. péntek délután 14-18 óra között

                                            Szeptember 19. péntek 14-18 óra között
Soltész Berta
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Hatalmas aján-
dékot kaptunk mi, 
magyarok azáltal, 
hogy első szent ki-
rályunk Mária ol-
talmába ajánlotta 
országát és nem-
zetét. A katolikus 
országok Euró-
pa-szerte megün-
neplik augusztus 
15-ét, Mária meny-
nybemenetelének 
ünnepét. Számos 
európai országban 
e nap hivatalos ün-
nep. Nálunk, Mária 

országában nem így van. Pedig Nagyboldogasszony 
napja az egyházi év legnagyobb Mária-ünnepe, mely-
nek már a középkorban is igen nagy kultusza volt. 
Szent István király még uralkodása alatt ünneppé 
avatta e napot. Szűz Máriának Boldogasszonyként 
való elnevezése egyedül csak a magyar nyelvben for-
dul elő. Csodálatos nyelvfordulat, melyben benne van 
a magyarság hite, bizalma, tisztelete Isten anyja iránt. 
Szent István királyunk idejében egyéb jelentőséggel 
is bírt ez a nap. A királyi tanácsot e napra hívta ösz-

sze Fehérvárra a király, és tartott törvénykezést. Élete 
végét érezve, e napon ajánlotta fel Szűz Máriának is 
az országot, és ő maga is e napon halt meg. Szent Ist-
ván király felajánlása a maga nemében páratlan dolog 
volt. 

A Regnum Marianum eszme, mely szerint Magyar-
ország Mária országa, történelmünk folyamán min-
denkor érvényesült a közjogban is. Ezért romboltatta 
földig a Rákosi-rendszer a Regnum Marianum temp-
lomot, mert rettegtek Mária hatalmától. Amikor 1951-
ben Sztálin születésnapjára szánt ajándékként bonta-
ni kezdték a templomot, emberek élőlánca próbálta 
megakadályozni a pusztítást, mindhiába, mert végül a 
templomot felrobbantották. Ám Mária hatalma nem e 
világból való, s a magyarság kapcsolata Égi Édesany-
jával évezredes. Nagyboldogasszonyunk keresztény 
államiságunk kezdetétől nemzetünk és országunk vé-
delmezője. Ezeregyszáz éve hozzá fohászkodik min-
den magyar, és bármennyire nem érdemeljük meg, Ő 
mégsem veszi le kezét rólunk. 

Ideje lenne végre átéreznünk, hogy Égi Anyánk nél-
kül már rég letűntünk volna a történelem színpadáról, 
oly sokan akarták már kárunkat, s árultak már el min-
ket. De Nagyboldogasszonyunk ránk terítette palást-
ját, és eddig még mindig megmenekültünk. Imádkoz-
zunk hát Hozzá teljes bizalommal!

Lévay Mária

Nagyasszonyunk, hazánk reménye
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Első szárnypróbálgatások

Egyik nap meglepetten vettem észre, hogy a mel-
lékhelyiség ablakába, a dohányos vendégeknek kihe-
lyezett hamutartóba egy poszáta fészket rakott, mely-
ben négy apró tojás lapult. Telt-múlt az idő, míg egyik 
reggelre kikeltek a fiókák. Megható volt, ahogy a ma-
dárszülők felváltva etették kicsinyeiket. Egész nap 
fáradhatatlanul hordták az ennivalót, mely pillanatok 
alatt eltűnt az éhes kis csőrökben. 

Naponta elgyönyörködtem a kis madárcsaládban. 
Ahogy múltak a napok, a fiókák szépen növekedtek, 
tollasodtak, egyik-másik néha már a szárnyát is pró-
bálgatta. Egyik délelőtt aztán már csak három fiókát 
láttam a fészekben. A szülők a nyírfa ágai közül hí-
vogatták fiókáikat, akik egymást lökdösték, ki is in-
duljon elsőnek. Végül egyiküknek sikerült kirepül-
nie a fészekből, majd szülei hívó hangjára átrepült a 
szomszéd fenyőfára. A fészekben maradt testvérek 
sokkal gyávábbnak tűntek. Hosszasan tollászkodtak, 

míg végül az egyik fióka erőt vett magán és kiröp-
pent a fészekből. Az anyamadár közben a nyírfáról 
magyarázott a fészekben árválkodó utolsó fiókájá-
nak. Ám hiába mutogatta a repülés mikéntjét, hiába 
buzdította fiókáját, a kismadár csak a tollászkodásig 
jutott el. A szárnyát meg sem merte mozdítani. Anyja 
addig mutogatta, hogyan repüljön ki a fészekből, míg 
végül hajlandó volt néhány szárnycsapásra. Persze 
csak a fészek peremén ügyetlenkedett, elszakadni a 
biztos talajtól továbbra sem mert. Végül nagy soká-
ra átrepült a közeli nyírfa törzsére, ott szerencsétlen-
kedett egy ideig, aztán szárnyra kapott. Sajnos nem 
elég magasan repült, így nekiment az udvarban par-
koló autónak, és leesett a földre, ahová letettük neki 
a hamutartó-fészket, melybe aztán hajlandó volt be-
ugrani. Visszakerült hát ismét az ablakba a fészek, ott 
pihegett rémülten a kismadár. Hiába szólongatta az 
anyja, hiába repkedtek körülötte a testvérei, esze ágá-
ban sem volt megpróbálni újra a repülést.

Pár órával később a mogyoróbokor állta útját újabb 
próbálkozásának, és a kismadár beleesett a nyitva ma-
radt vízóraaknába. Onnan menekítettük ki a pórul járt 
fiókát a fészekbe, mely másodszor is visszakerült az 
ablakba. Pár órával később a harmadik próbálkozást 
végre siker koronázta, bár időbe telt, mire bátorságot 
gyűjtött a gyámoltalan fióka. 

Meghatottan néztem, ahogy végre repült. A család 
is vele tartott. Úgy elrepültek, mintha soha nem is lak-
tak volna nálunk. Csak az üres hamutartó, benne a fé-
szekmaradványokkal mesél arról, hogy néhány hétig 
otthont adott egy madárcsaládnak.        Lévay Mária

Téged ünnepel, Rád emlékezik ma a világon min-
den magyar. Alig száz évvel a honfoglalás után álta-
lad vált európaivá a magyar nép. Felvetted a kereszt-
séget, mert hittél az igazságában, megtartó erejében. 

Néped határozottan, keményen irányítottad, mert 
csak ez volt a járható út a megmaradásra, a túlélés-
re. Tetteiddel – diplomáciával és fegyverrel – létrejött 
és megszilárdult a magyar államiság. A római egyház 
törekvésed a korona elküldésével segítette, tevékeny 
életutad jutalmául – koronás uralkodók közül első-
ként – szentté avatott. Fejeden volt elsőként a magyar 
korona, mely ma is a legbecsültebb, legtiszteltebb jel-
képe a magyarságnak. 

Szent István király! Imre herceghez írott intelmeid 
kevesen ismerik a mai  Magyarországon, pedig gon-
dolatisága sokat nyújthatna majd ezer év távlatából is. 

Emlékezzünk egy csendes perccel Szent István ki-
rályra!
részletek az 1989. augusztus 20-i ünnepségen elhang-
zott beszédekből, Ottóffy Attila jegyzete nyomán...

Idvezlégy Szent István, magyarok királya!
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Megszülettünk!
Gyermek neve: Knoll Léna

Született: 2014.06.27.
Anyja neve: Papp Andrea
Apja neve: Knoll László

Gyermek neve: Lebó Gergő
Született: 2014.07.15.

Anyja neve: Gajcsi Brigitta
Apja neve: Lebó Attila

Gyermek neve: Molnár Ákos
Született: 2014.07.11.

Anyja neve: Dakos Katalin
Apja neve: Molnár László

Gyermek neve: Mezei Tűzvirág
Született: 2014.07.07.

Anyja neve: Major Anita
Apja neve: Mezei Gábor

Gyermek neve: Farkas Lili Szederke
Született: 2014.07.17.

Anyja neve: Gacs Nóra
Apja neve: Farkas Gábor

Gyermek neve: Gácser Levente Bulcsú
Született: 2014.07.23.

Anyja neve: Szalay Aletta
Apja neve: Gácser Levente

Gyermek neve: Gácser Ella Aletta
Született: 2014.07.23.

Anyja neve: Szalay Aletta
Apja neve: Gácser Levente
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Alapszolgáltatási Központ
Nyári programjaink 

továbbra is esemény-
dúsak. 

Tóth Tamás úrnak, 
a CMS Manufactu-
ring Kft. termelési 
igazgatójának ismé-
telten köszönjük azt 
az autóbuszt, mellyel 

Hévízre kirándultunk. A hévízi tófürdő adta lehető-
ségeket a betegségek miatt nem tudtuk kihasználni, 
így a nézelődésé és a finom ebédé volt a főszerep. 
A lángosos, kedvünkért jóval korábban nyitott, a 
pecsenyés étterem kiszolgálása kifogástalan volt. 
A rossz idő ellenére maradandó élményt jelentett 
mindenki számára. 

Ebben a hónapban Neumajer Zoltán plébános 
úr kis közösségünk számára külön misét tartott a 
templomban, mivel rendszeres látogatásai során 
tapasztalta, hogy ellátottjaink mozgásproblémáik 
miatt nehezen jutnak el Isten házába. Ez úton is kö-

szönjük ennek lehetőségét.
Tagjaink fizikai épülését Ruda Judit konduktor, 

gyógytornász masszázzsal színesítve segíti, melyet 
nagy várakozással fogadnak minden kedd és szerda 
délelőtt. Ezen kívül Judit igény szerint, egyéni, sze-
mélyre szabott rehabilitációt is biztosít a tagoknak. 

A várva várt csisztai kirándulás is megvalósult. 
Kedvezményes árral, megújult, szép környezettel, 
rengeteg finomsággal várt minket Csiszta Fürdő, 
ahol aktív fürdőzéssel vidáman telt a nap. 

Szomorúság, keserűség is gyakran tölti el tagjaink 
lelkét, mivel gyermekeik távol vannak, így a hét-
köznapok magányosabban telnek. Megnyugtatásul 
gyakran olvasom az alábbi Kahlil Gibran Lelkünk a 
holnap házában lakik c. vers egy-egy részletét:

„Testüknek hajlékot adhatsz, 
de lelküknek nem, 

mert lelkük a hajnal házában lakik…
Te vagy az íj, mely gyermekeidet, 

mint élő nyilakat a jövőbe röpíti…”
Muskó Zoltánné
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Programok augusztus 17-től szeptember 20-ig

Augusztus 17. Vasárnap
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé, zenés bábjáték

Helyszín: Kulturális Központ, 10:30 óra

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

Kulturális Központ (Ady E. 17.); Szent István Kápolna;  Vigadó tér;
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Augusztus 20. Szerda
Nemzeti ünnep - Szent István napi ünnepség

Helyszín: Szent István Kápolna, Vigadó tér, 17:00 óra

Augusztus 24. Vasárnap
dr. Fauszt Terézia beszélget dr. Taraczközi Istvánnal

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Augusztus 29. Péntek
Lányi Antal Emléknap (koszorúzás az emlékműnél)

Helyszín: Kikötő, 16:00 óra

Augusztus 29. Péntek
Csizmadia Klára ezoterikus selyemfestő kiállítás megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Szeptember 5., 6., 7., Péntek, Szombat, Vasárnap
II. Fonyódi Harcsafesztivál (részletes program a 12-ik oldalon)

Helyszín: Fonyódligeti halastavak, Vigadó tér, 18:00 órától

Szeptember 15. Hétfő
Ölbei Emília előadása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Szeptember 19. Péntek
Bornai Tibor „ültünk a mólon” - zenés könyvbemutatója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 órától

Szeptember 20. Szombat
Varázshangok játszóház gyerekeknek

Helyszín: Kulturális Központ, 10:00 óra

Szeptember 20. Szombat
Pósa Ede festőművész kiállítása (záró beszélgetés október 18.)

Helyszín: Múzeum
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Katolikus miserend

kedd 18:30 óra Plébániatemplom
péntek 18:30 óra Plébániatemplom  
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
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 szeptember 13.    
 

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Aug. 17.    9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)
Szept.  7. 9:30 óra
születésnaposok köszöntése
Szept.17.    9:30 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

A nyári időszakban a házi bibliaórák és 
a Protestáns Kulturális Estek előadásai 
szünetelnek!

Református
Istentiszteletek rendje

Aug. 17. 11:00 óra
Aug. 23. 17:00 óra
Aug. 24. 11:00 óra
Aug. 31. 11:00 óra
Szept. 5. 11:00 óra
Szept.12. 11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Szeptember 5. 
Vigadó tér

16.00  Interaktív gyermek játszóház
16.00  Vagabanda gólyalábas óriásbáb előadás
17.00  Megnyitó
17.15  Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület 
műsora
18.00  Naplemente túra a Fonyódi Villasoron 
Varga István helytörténész kalauzolásával
18.00  „Túl az óperencián...” Leblanc Győző és 
Tóth Éva operett előadása
20.00  Republic együttes élő koncertje 
22.00  Extázis együttes élő koncertje

Szeptember 6. 
Fonyódligeti halastavak

Napközben: „Élet a berekben és a tavon” 
csónakázással egybekötött túra
10.00  Gyermekeknek ingyenes légvárhasználat, 
interaktív gyermekjátszóház
11.00   Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület 
műsora
11.30  Harcsa horgászata, életmódja, táplálkozása  
- előadás

12.00  Harcsa ételek készítése, halebédhez szól a 
citeramuzsika
12.30  „Cintányéros cudar világ” Operett előadás
13.30  Harcsalehalászás
14.00  Portéka gyermekszínpad interaktív 
gyermekműsora
15.00  Vaklárma együttes műsora
16.00  „Fölszállott a páva…” a Bojtár együttes 
népzenei műsora
17.00  Máté Péter emlékműsor

Vigadó tér
18.30  „Széles a Balaton vize…” a Bojtár együttes 
népzenei műsora
19.30  Daavid a Muzsika Tv sztárja
20.30 „Érints meg…” Weisz Viktor a Voice 
döntősének előadása
21.30  Tűzijáték
21.40  Retro discó Dj. Forkmannal 

Szeptember 7.
Vigadó tér

10.00  Gyermekeknek ingyenes légvárhasználat, 
interaktív gyermekjátszóház
10.00  Balatoni halászatról szóló előadás
10.30  „Harcsa a markában…” a Paprika 
TV sztárszakácsa - Bede Róbert és Szőke 
András humorista gasztro „sója” - interaktív 
harcsapaprikás készítése
14.00  Dió Banda népzenei műsora
15.00  Balatoni halászat és horgászat szerepe a 
Balaton turizmusában - kerekasztal beszélgetés
16.00  Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület 
műsora
17.00  Pannon cigányzenekar előadása
18.00  Magyarország  -  Észak - Írország EB 
selejtező, közös meccsnézés

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Harcsafesztivál - részletes program
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Megalakult a polgárőrség
Mint számos településen, ahol a lakosság fontosnak 

tartja saját otthonának és településének biztonságát, 
úgy Fonyódon is megalakult a Polgárőrség, mely 
2014. január elseje óta önálló egyesület. Városunk 
önkormányzata és rendőrkapitánysága örömmel fo-
gadta és segítette a kezdeményezést. Bár 2013 nyara 
óta működünk, az alacsony taglétszám miatt, a pécsi 
polgárőrség alatt nyitogatta a szárnyait, amely vasúti 
kezdeményezésre alakult . Igyekeztünk minél több te-
rületen hasznossá tenni magunkat és az igényeket is 
szerettük volna kielégíteni, melyeket településünk el-
helyezkedése támaszt elénk, hiszen Fonyód nem csak 
nyaralóközpont, hanem vasúti csomópont is. Egyesü-
letünk neve ezért lett Balatoni Vasúti Régió – Fonyód 
Polgárőr Egyesület.

Munkánk ezért nem csak Fonyódra koncentráló-
dik, hisz felkérésre szívesen segítünk és segítettünk 
más településeknek is a Balaton parton, gondolok itt 
a fesztiválokon való járőrözésre vonatok és vasútállo-
mások biztonságának növelésére, valamint a rendőr-
séggel való közös szolgálatra a Balaton déli partján. 
Rendszeresen találkozhattak velünk Fonyódon a fesz-
tiválokon, piacnapokon, Halottak Napja alkalmával a 
temetőben, valamint az iskolai rendezvényeken. Hála 

egyesületünk elnökének, Gál Lászlónak az áldozatos 
munkájáért, hogy egy erős, összetartó csapatot hozott 
össze. Hatékonyságunk növelése érdekében szeret-
nénk ezzel az újságcikkel azokat a fonyódi lakosokat 
megszólítani, akik szívesen tennének környezetünk 
közbiztonságának érdekében, hogy csatlakozzanak 
egyesületünkhöz, akár mint támogatói, akár mint ak-
tív tagként.

Jelentkezésüket várjuk az alábbi telefonszámon: 
06-30/904-5835           Domina Barnabás
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Amit tudni 
kell rólam…

- Nem va-
gyok képzett 
szakács, de 
recept alapján 
bármit – na jó, 
szinte bármit – 
el tudok készí-
teni.

- A főtt csirkeláb igenis finom… de, elájulnék, ha 
meg kellene kóstolnom!

- Soha nem nyúlnék egy angolnához, nem hogy 
megnyúzni… (Hiszem, hogy vannak a konyhában 
csak férfi feladatkörök. Ez is az!)

- Már egészen biztosan soha nem fogom megszeret-
ni a birkát, a pacalt és a nyúlmájat.

- A bab engem is felfúj…
- Nekem is vannak súlyproblémáim és én is küz-

dök velük – pl. mikor gyümölcsnappal sanyargatom 
magam, de a családomnak rakott krumplit főzök va-

csorára!
- 14 éves korom óta tudok rétest sütni. Tényleg! 

Nem bolti réteslapból, magam gyúrom és nyújtom a 
tésztát. Nekem eddig még mindegyik kinyúlt. Lehet, 
hogy varázskezem van?

Kedves Olvasó! 
Új műsorommal szeretnék „otthon” lenni az Önök 

konyhájában is. Miért? 
Mert a főzés olyan, mint a férfiaknál a foci: minden-

ki ért hozzá!
De azt tapasztalatból tudom, hogy milyen jó és hasz-

nos megosztani tudományunkat másokkal, ötleteket 
adni és kapni, jókat derülni, ha valami nem egészen 
úgy sikerül, mint ahogy azt eredetileg elképzeltük: a 
mi piskótatekercsünk köszönő viszonyban sincs sem 
a piskótával, sem a tekerccsel… de finom!

Megmutatom, hogy mi fő az én konyhámban, és 
szívesen megyek az Önökébe is! Egy műsor, ami a 
fonyódi emberekről, a fonyódi konyhákról szól… 
nem csak Fonyódiaknak. A magazin hetente új ré-
szekkel jelentkezik.             Madarász Ildikó 

Ki főz ma? - Madarász Ildikó gasztro magazinja
Új műsor a Fonyód Tv-n
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Csak természetesen! - Smoothie

A smoothie (ejtsd: szmuszi, angol jelentése: sima) 
egy krémes állagú, gyümölcsből és/vagy zöldségből 
készített –édes vagy sós- ital, amely éppúgy kiváló 
vitaminforrás télen, mint nyáron.

A turmixoktól elsősorban abban különbözik, hogy 
kizárólag növényi összetevőkből áll, hígítása nem tej-
jel vagy joghurttal történik, hanem vízzel.

Mit, mivel?
Egy liter smoothie-hoz szükségünk van kb. 25-30 

dkg apróra darabolt gyümölcsre, amihez kb. 7 dl vi-
zet, vagy akár különféle teákat öntünk.

Ízesíteni lehet citrommal, naranccsal, lime-mal, 
őrölt fahéjjal, szegfűszeggel, kókusszal, vaníliával, 
stb.

Édesítésre mézet, nyírfacukrot, vagy eritritet ér-
demes használni, ezek növényi eredetű, egészséges 
édesítőszerek, mellékízük nincs, és a méz kivételével 
szinte nem tartalmaznak kalóriát, glikémiás indexük 
is alacsony, így cukorbetegek is bátran fogyaszthat-
ják.

Smoothie variációk:
Piros: eper - cseresznye - ribizli, feketeribizli - cse-

resznye, cékla - répa - alma - meggy, levendulás - cse-
resznyés - epres - banános

Zöld: spenót - alma - banán vagy saláta - eper - 
alma, saláta - kiwi - alma, sóska - paradicsom - saláta, 
saláta - uborka - kapor, sóska - zeller - paradicsom

Narancssárga: őszibarack - narancs - mangó, ana-
nász - sárgadinnye - barack, fejessaláta - sárgadinnye 
- naracslé, ananász - barack - répa - narancslé

Fehér: banán - alma, őszibarack - alma, banán - 
őszibarack. őszibarack - körte - banán

Ezekhez lehetőleg a már előre lefőzött rizstejet 
tedd, de ez lehet mandula-, kókusz-, vagy bármelyik 
gabona, illetve magtej is. Ha szép fehér italt szeretnél 
kapni, akkor a mandula belső héját húzd le (1 perces 

forró vizes „fürdő” után könnyen lejön)
Az összetevők és a fűszerek keverésének csak fan-

táziánk szabhat határt! Egy pohár finom smoothie 
rengeteg vitamint, rostot, ásványi anyagot, aminosa-
vat, enzimet tartalmaz, az teszi legjobban, aki minden 
nap megiszik néhány pohárral!
forrás: gabonatej.hu        

N. Alexandra

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola közleménye
Tanévnyitó: 2014. augusztus 31. vasárnap, 17 óra
Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő
Szülői értekezlet az 1. évfolyamon: 2014. szeptember 1. hétfő 16.30 
Tankönyvek átvétele
Alsó tagozat 1-4. évfolyam: 2014. augusztus 27. szerda 9-16.30 óráig
Felső tagozat 5-8. évfolyam: 2014. augusztus 28. csütörtök 9-16.30 óráig
Az első, második évfolyam tankönyvei ingyenesek.
A többi évfolyamon a tankönyv átvételéhez szükséges a befizetést igazoló bizonylat, illetve a 3-8. évfolya-
mos ingyenes tankönyvre jogosultaknak az érvényes jogosultság igazolás.
Valamennyi évfolyam tankönyveit az adott időpontban, a szokott helyen, az alagsorban veheti át a szabadtéri 
színpad felőli bejáratnál.                 Makkos Csaba igazgató



Fonyódi Hírmondó

15

A U G U S Z T U S
A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét

és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.

Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.

Radnóti Miklós

Menetrend Fonyód és Badacsony között
érvényes július 12-től augusztus 24-ig

Menetrend: érvényes augusztus 25-től szeptember 9-ig



2014. augusztus

Kishuszár és Tüzér tábor

Immár harmadszorra vették be a fonyódi múzeumot 
és környékét derék kishuszárjaink nyári táborozás 
céljából. 

A szokásos délelőtti lovagló, íjász és szablyavívó 
edzéseket az idei évben színesítette, hogy csapatunk 
tüzérséggel is bővült, ezért minden táborozó részt ve-
hetett egy alapkiképzésen. A gyerekek nagy örömére 
naponta eldördülhetett a csapat ágyúja, mely a Meny-
nydörgés nevet kapta még áprilisban, Ágyúszentelő 
ünnepségünk keretén belül. 

Idén először, a fokozott biztonság érdekében és But-
kai Zoltánnak hála, a fonyódi lőtéren íjászkodhattak 
a gyerekek. Újdonság volt még, hogy szinte minden 
nap velünk volt Galambos Ferenc, tábori lelkészünk.

Délutánonként vendég előadók érkeztek hozzánk, 
akik jól átgondolt előadásaikkal, játékos foglalkozá-
saikkal színesítették táborunkat. A honvédgyalogsá-

got képviselve a Szegedi 48-as III. Honvédzászlóalj, 
Kómár Ferenc nagykanizsai tűzoltóparancsnok, a So-
mogyi Huszárok, és Málna kutya Károlyi Bálint tör-
zsőrmester kíséretében voltak vendégeink a táborban. 

Rendhagyó módon elhagytuk táborhelyünket és 
meglátogattuk Kassai Lajos lovasíjász világbajnokot 
Kaposmérőben, a Kassai völgyben, ahol lenyűgözött 
minket figyelemreméltó bemutatójával. Gyermekeink 
felülhettek a különösen jól képzett lovakra, íjászkod-
hattak a kiképzőpályán és megtekinthettek egy jurtát 
is. Táborozásaink alkalmával először táborhelyünkön 
aludhattak a gyerekek. Az esti tábortűz mellett Né-
meth Ferenc nagykanizsai hegedűtanár barátunk biz-
tosította a jókedvet muzsikájával és a valódi tábori 
hangulat fokozódott szalonnasütéssel és közös ének-
léssel. A nagykanizsai Thúry Baranta képviseletében 
Vörös András barátunk és segítője népi harcművésze-
tet mutatott be. 

Zárásként utoljára húztuk le a magyar lobogót és 
kishuszárainkat éves munkájukért, valamint a tüzér-
kiképzés sikeres teljesítéséért kitüntetéssel jutalmaz-
tuk. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szokásos hát-
tércsapatnak a gondos szervezést és a rengeteg segít-
séget, valamint a szülőknek is a közreműködést.

Erőt, tisztességet!       Domina Kata

Pillanatkék

A fülledt nyári hétvégék a Balaton parton természe-
tesen a strandolásról, koncertekről szólnak, de este 
hétkor a kultúrprogramra vágyó ember lánya szívesen 
elsétál egy jó kiállításmegnyitóra is, pláne, ha annak 
témája a hely szelleméhez illően a víz, napfény és a 
levegő.

Nagy Boglárka, Gyémánt László tanítványa óvodás 

kora óta fest. Fonyódi kiállítása a víz melletti, élet-
től és erős színektől duzzadó nyári pillanatokat tárja 
elénk. A művésznő számos absztrakt képe ellenére 
magát inkább figurális festőnek vallja. Mint mond-
ta: szereti az embereket. Több alkotásán a tenger lát-
ható, vitorlázó barátok, családtagok, fiatal nőalakok 
bikiniben, egymás derekát ölelve. Az, hogy számos 
festményen a művésznő is szerepel, azt mutatja, hogy 
Nagy Boglárka festészetében a művészi öndefiniálás 
szerves része önnön alakjának ismétlődő ábrázolása.

A fiatal festőnő kiállítását Karafiáth Orsolya író, 
költő nyitotta meg. Karafiáth személyes emléken és 
verseken keresztül világította meg, mit idéztek elő 
benne Nagy Boglárka alkotásai. Öltözködésével is il-
leszkedett a kiállítás tematikájához: könnyű ruháján a 
Duna kanyargott, retikülje a Balatont formázta.

 A megnyitó élményét Szendrődy Csobán átélt sza-
xofonjátéka tette teljessé.

Napsütés, élénk színek, az induló élet pillanata, ezt 
közvetíti a szemlélő felé a rendkívül tudatos, ígéretes 
ifjú művésznő.     Mellory
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Gergely Róbert és Emanuelle

 Lányosan karcsú, fiatal, idealizált francia nő, álmo-
dozó tekintettel, teli titkokkal. A férfiakat főként ez 
utóbbival vonzza magához.  Élvezi az életet, nőiessé-
gét és ez alól sosem ad magának felmentést. Gergely 
Róbert színész, énekes Emanuelle-jét így képzelem 
el. 

Ezzel a dallal vált ismertté a nyolcvanas évek kö-

zepén, szinte nincs olyan ember, aki első hallásra ne 
ezzel azonosítaná Őt. 

A Feng Shui Galéria vendégeként erről és színhá-
zi munkáiról mesélt rendkívül feldobott hangulatban 
a frissen újraházasodott színész, akit párja, Némedi 
Varga Tímea színésznő, és édesanyja, Vajek Jutka, 
egykori híradós riporter kísért el a beszélgetésre. 

A magát őrült színházcsinálónak nevező szí-
nész-énekesről sok mindent megtudtunk. Kiderült, 
hogy már gyerekként színházast játszott Tihanyban az 
újságíró üdülőben nyaranta. Elmesélte, mennyire fon-
tos élni a véletlen lehetőségekkel, hiszen ismert sláge-
rére is váratlanul kérték fel, kevés ideje volt dönteni, 
de nászút előtt még felénekelte a dalt, mire hazaértek, 
ismert embernek számított, amiről még nem is tudott. 
Jelenleg utazó társulatával a Gergely Theáterrel járja 
az országot a maga rendezte Paprikáscsirke – avagy 
a Stex és New York címet viselő darabbal, amelyben 
az amerikai álom konzerválódik a magyar valósággal.

Gergely Róberttel való közvetlen találkozás pár-
huzamos felismerés: az idők folyamán jól megőrzött 
szellemi vitalitás szüli ez esetben is a művész múlha-
tatlan sármját. 

Mellory

Margaret Island akusztikus koncertje
Margit - sziget elsősorban a szerelmes séták, él-

mények, bulik helyszíne azon három fiatal számára, 
akik koncertet adtak nemrég a fonyódi múzeumban. 
A zenekar elnevezésének ötletét a két gitáros helyhez 
való kötődése adta. A januárban alakult kis formáció 
zenei hitvallása nem más, minthogy saját hétközna-
pi tapasztalásaiból merítve szeretne pluszt adni az őt 
hallgató közönségnek. 

Rövidre fogott esti koncertjük alkalmával hallhat-
tunk népzenei feldolgozást, saját szerzeményt, ango-
lul szóló dalokat. Izgalmasnak, érdekesnek mondható 
az a kis világ, amit körénk varázsoltak, mert a mait, a 

frisset, a most születőt mutatta be egy nagyon eredeti, 
élő formában. Az akusztikus gitár köré szerveződött 
zenei mozgalom az egyik olyan zenei jelenség, ahol 
elmosódnak a műfaji határok. Sokféle zene jelenik 
meg akár egyetlen koncerten is: jazz, blues, népzene, 
fingerstyle.

A fonyódi gyökerekkel is rendelkező csapatra a ta-
gok nyilatkozata szerint feltöltőleg hatott a Balatonon 
eltöltött pár nap, megerősítette őket hosszú távú ter-
veikben, melyek már most is meglepően kiforrottak.

 Mellory
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Búcsúzni csak szépen...

Petőfi SE hírei

Nagyatádon búcsúzott el a játékvezetői tevékeny-
ségétől Szalai József. Negyvenkét éves pályafutása 
alatt számtalan utánpótlás és felnőtt mérkőzést veze-

tett le kifogástalanul. Most az egyik legtapasztaltabb 
sípmestert búcsúztatták el. Baranya-, Somogy-, Tol-
na- és Zala megyei Kézilabda Szövetség képviselői és 
vezetői is részt vettek Szalai József utolsó fellépésén. 
A Fonyódi Petőfi SE részéről Sonnenschein Miklós 
(Öcsi bácsi) és Csabi Péter volt jelen. 

A különböző ajándékok, elismerések és köszönté-
sek után a régióban tevékenykedő edzők és a játék-
vezetők mérkőzésére került sor, melyen az eredmény 
természetesen csak másodlagos volt. A jó hangulatú, 
barátságos találkozón annak rendje és módja szerint 
igazságos, 21-21-es döntetlen született. 

Az utolsó, záró sípszót követően ebéddel várták a 
vendégeket, majd kötetlen beszélgetéssel zárult egy 
nagy pályafutás, és ért véget egy korszak.          

Sonnenschein Miklós
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A Fonyód Petőfi SE  
labdarúgó csapata a 
2013/2014-es idényt a 
megyei másodosztály 
északi csoportjában egy 

bravúros tavaszi szerep-
lésnek is köszönhetően a 

második helyen zárta. Ez az 
eredmény osztályozó mérkő-

zést jelentett, amelyet a déli cso-
port másodikjával, a Mezőcsoko-

nyával kellett lejátszani. A Marcaliban vívott találko-
zón gól nélküli döntetlen született, büntetőkkel aztán 
alulmaradtunk. Mivel azonban a Csokonya nem tudta 
vállalni a feljutást, így a PSE kerülhetett a magasabb 
osztályba. Az előző idény lezárása után a felnőtt és az 
U21-es korosztály is fair play díjat kapott. A felnőttek 
nemcsak a megyei másodosztály északi csoportjában 
érték el ezt a megtisztelő címet, hanem  összetettben 
is a második legsportszerűbb csapat lettek. Ez is iga-
zolja azt a szemlélet váltást, aminek köszönhetően 
igazi csapatként működik a Petőfi SE és ami nagyban 
hozzájárult az eredményesség javulásához is.

Az elsőosztályhoz erősíteni is kell: a jövőben ismét 
Fonyód színeiben láthatjuk majd Kovács Norbertet 
és Németh Pétert, akik Balatonlelléről tértek vissza. 
Horváth Márton Balatonkeresztúrról érkezett, kor-
osztályos gólkirályt igazoltunk Galambokról Németh 
Ádám személyében és vele érkezett Tanai Gyula is. 
A kapuban is bővült a névsor; a Németországból ha-

zatérő Szabó Roland visszaigazolt és Lengyeltótiból 
is érkezett hálóőr, Tóth Márton. Távozott Lukácsi 
Dávid, ő Balatonújlakon folytatja, valamint Czink 
Móric, aki Balatonszárszóra tart. A felnőtt keretben 
változás már nem várható. 

Az utánpótlás nevelési program keretében az U18-
as és az U21-es bajnokságokban idén is az együttmű-
ködés jegyében, Niké - PSE néven indít csapatokat az 
egyesület, az U15-ös korosztályba  pedig továbbra is 
várják focizni vágyó fiatalok jelentkezését!

Az őszi megye I-es menetrend: 
2014.08.16. 17:00 BALATONLELLE - FONYÓDI 
PSE
2014.08.24. 17:00 FONYÓDI PSE - SEGESDI SE
2014.08.31. 17:00 BABÓCSA SE - FONYÓDI PSE
2014.09.07. 16:30 FONYÓDI PSE - KAPOSMÉRŐ
2014.09.14. 16:30 NAGYBAJOM - FONYÓDI PSE
2014.09.21. 16:00 BALATONKERESZTÚR-B.MÁ-
RIAFÜRDŐ KSK - FONYÓDI PETŐFI SE
2014.09.28. 16:00 FONYÓDI PSE - CSURGÓI TK
2014.10.05. 15:00 BERZENCE - FONYÓDI PSE 
2014.10.12. 15:00 FONYÓDI PSE - NAGYBERKI
2014.10.19. 14:30 TABI SC - FONYÓDI PSE
2014.11.01. 13:00 BALATONI VASAS - FONYÓDI 
PSE
2014.11.09. 13:00 FONYÓDI PSE - KARÁD SC
2014.11.16. 13:00 MARCALI VFC - FONYÓDI 
PSE 
2014.11.23. 13:00 FONYÓDI PSE - BALATON-
BOGLÁR `BB`       szerkesztőség                                            



Fonyódi Hírmondó

Fonyódon, a Sándor utcában családi ház sürgősen eladó, vagy értékegyeztetéssel 
társasházira cserélhető. Tel.: 06-30/395-0080

Eladó Magyar Nagy lexikon. 19 kötet Tel.: 06-20/586-5816

A Balaton Áruház üzemeltetéséhez agilis, informatikában jártas, megbízható 
adminisztrátort keresek, előny: könyvelésben jártasság! Jelentkezni: fényképes 

önéletrajzzal, balatonaruhaz@gmail.com, Tel.: 06-30/620-4334

Négy órás munkarendben takarítót és házvezetőnőt keresek. Tel.: 06-30-337-8055

Lauterbach páncéltőkés bécsi mechanikás, szép hangú pianínó eladó Fonyódon.  
Tel.: 06-30/944-4415

Eladó FFA20 típusú, 20 láb hosszú vitorlás kishajó, megbízható, 8LE-s honda külmotorral.  
Ár: 499.000,- Ft  Tel.: 06-30/512-4456

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), 
150 cm széles – rozsdamentes hűtőpult (50.000,-Ft); érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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Szőcs Mihályné

Hidvégi József 

Farkas Gábor Lehel László Ellenberger József 

Gyurina Mária Kristóf Györgyné Kertész-Balázs József

T O V Á B B  A  F E J L Ő D É S  Ú T J Á N !

Polgármesterjelölt:

Erdei Barnabás

Ismert a képviselőjelöltek 
listája Fonyódon!

Döntött a FIDESZ: 

fizetett politikai hirdetés


