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Döntött a képviselő - testület! - a 2014. augusztus 28-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a napirendi pontokat és a következő 
döntéseket hozta:
Elfogadta: 
  - a 2014. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló-
ját, Fonyód Város Önkormányzatának.
 - a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2014-2015 nevelési 
évre vonatkozó Munkatervét az előterjesztésben fog-
laltak szerint, 2014. szeptember 01-től engedélyezte.

Csatlakozni kíván a közbeszerzésekről szóló tör-
vény alapján a Magyar Energia Beszerzési Közös-
séghez, az önkormányzat tulajdonában lévő 20 m3/h 
feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyekkel 
kapcsolatos földgáz energia igényének kedvezőbb 
beszerezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása céljából. Megbízási szerződést köt a Sourcing 
Hungary Kft-vel a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására a 2015-2017 évekre, földgáz energia 
beszerzésére. Megbízta a polgármestert az iratok alá-
írására.

 Hozzájárult, hogy a FoNY-SAT KFT (8640 Fonyód 
Harmatos utca 56.) a saját költségén a Fonyód, Har-
matos utcában, a temető mellett lévő parkolóban kar-

bantartási munkálatokat végezzen az előterjesztéshez 
csatolt műszaki tartalommal. 

A testület következő rendes ülése szeptember 25-én, 
csütörtökön lesz a városháza nagytermében. A testü-
leti ülés teljes anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon.

Szőcs Mihályné
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Választási tájékoztató
2014. október 12-én Magyarországon egy napon két választás kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelmek a nemzetiségi választópolgárok ese-

tében mindkét választásra automatikusan vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön kérelmet 
benyújtaniuk.

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy
- a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát;
- korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakóhelye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát.
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda
- szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve átje-

lentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt 
egyéb címre;

- a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre biztosítsa 
a mozgóurna kivitelét;

- törölje mozgóurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör szavazóhelyiségében szeretné leadni 
szavazatát.

Hogyan szavazhat?
Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. Amennyiben egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz. Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes
lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel sza-
vazhat. Átjelentkezést október 10-én 16.00 óráig lehet kérni. 
Fentiekkel kapcsolatos kérelmét a www.valasztas.hu oldalon, levélben, illetve személyesen nyújthatja be a 
jegyzőhöz. Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja. A fogyatékossággal élő választó-
polgár többek között igényelheti Braille-írással készült értesítő megküldését, Braille-írással ellátott szavazó-
sablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, illetve azt, hogy akadálymentes 
szavazóhelyiségben szavazhasson.

A szavazás menete
1. A szavazókörbe vigye magával érvényes személyi igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát, valamint
lakcímigazolványát.
2. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket, a bizottságnak pedig le kell pecsételni a 
szavazólapokat.
3. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson. A szava-
zófülkében töltse ki a szavazólapokat.
4. Szavazatát tollal adja le. Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél több szavazatot ne helyez-
zen el a szavazólapon. Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz.
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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 
kistérségekben” c. pályázaton támogatást nyert projektje keretében a térség lakosságának továbbra is  lehető-
sége van térítésmentesen részt venni a FONYÓDI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉLETMÓD-
PROGRAMjain.  

2014. szeptembertől a korábbi intenzitással folytatódnak a már nagy érdeklődésre szert tett egészséges élet-
módra ösztönző programjaink, foglalkozásainak.

Az Egészségfejlesztési Irodában munkanapokon 8-15 óra között munkatársunk az alábbi témákban tud se-
gíteni a hozzá fordulókhoz: 

- egészséges életmódprogram-javaslat azoknak, akik valóban tenni szeretnének testi-lelki és szellemi egész-
ségükért, jobb közérzetükért, - állapotfelmérés,  - életmód, étrendi és mozgás tanácsadás,  - mozgás- és sport 
lehetőségekre figyelemfelhívás, - tájékoztatás a klubfoglalkozásokról és az egyéb programokról.

Jelenleg működő mozgás- és sporttevékenységeink:
- jóga hetente 3 alkalom, helyszín: Fonyód Egészségfejlesztési Iroda tornaterme
- vízilabda (sport férfiaknak) hetente 1 alkalom, helyszín Balatonboglár, uszoda
- víziaerobik hetente 1 alkalom, helyszín Balatonboglár, uszoda
- zenés torna, táncos egészségmegőrzés (zumba, funkcionális torna, gerinctorna) hetente többször, több 

helyszínen (Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Látrány)
- bringa programok változó helyszínnel
- gyalogló klub változó helyszínnel 

Klubfoglalkozásaink:
- Szív- és cukorbeteg klub: havonta 2-3 alkalom, helyszín Fonyód Egészségfejlesztési Iroda klubhelyisége
- „Ráktérítő” klub (onkológiai betegségekről) havonta 1-2 alkalom, helyszín: Fonyód Egészségfejlesztési 

Iroda klubhelyisége
- Kontroll klub (szenvedélybetegségekről) havonta 1-2 alkalom, helyszín: Fonyód Egészségfejlesztési Iroda 

klubhelyisége
- Szülő klub havonta 2 alkalom, helyszín Balatonboglár, rendelőintézet
- HEPI (folyamatos telefonos szolgáltatás, napi 24 órában, és heti 1 alkalommal személyes segítségnyújtás)

Programjainkról tájékozódhatnak az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód épületében, a Dr. Török Sándor 
Egészségügyi Központ épületében elhelyezett szórólapo-
kon, a háziorvosi rendelőkben, illetve a projekt Facebook 
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) 2935 566, +36 (85) 560-970, 
+36 (85) 560-976; E-mail: ekht@t-online.hu, 
Honlap: www.gyogyintezetfonyod.hu

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL A LAKOSSÁG 

EGÉSZSÉGÉÉRT – SZEPTEMBERTŐL 

FOLYTATÓDNAK A FONYÓDI EGÉSZSÉG-

FEJLESZTÉSI IRODA (EFI) PROGRAMJAI 
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Strandfesztivál

A Fonyódi Nyár programsorozat keretében, a vál-
tozékony időjárás ellenére is jó hangulatban telt a 
Fonyódi Strandfesztivál, melyet idén rendeztek meg 
először. Július záró hétvégéjén a latin hangulat és a 
mozgás vette át a szerepet. A fesztivál első napja La-
tin Fitnesz műsorral kezdődött, majd Szentgyörgyi 

Rómeó aerobik világbajnokkal lehetett közösen mo-
zogni. Az este folyamán Szűcs Antal Gábor és Gál 
Péter latin című koncertjét élvezhette a közönség.

A második nap szintén Latin Fitnesz műsorral kez-
dődött. Közben a játszótéren Figura Ede tartott inter-
aktív műsort a gyerekek és szüleik számára. A szín-
padon élő koncertet tartott Weisz Viktor, majd Fekete 
Dávid és zenekara. Este a Lobo Latino lépett fel, aki-
ket a Fonyódiak a Balaton Kupa táncverseny hivata-
los zenekaraként ismerhettek meg. Most latin dalla-
mokkal kedveskedtek a nézőknek. A nap végén L.L. 
Junior temperamentumos zenéje töltötte be a teret.

A Fesztivál utolsó napján az Éger Dobai duó akusz-
tikus előadása volt a felvezetés. Utánuk Pannonia 
Allstars Ska Orchestra dübörgő ritmusa buzdította 
önfeledt táncra az eső ellenére is  kitartó fiatalokat és 
időseket egyaránt..       szerkesztőség

Fonyódi Hal és Petyek napok

Augusztus első hétvégéjén, pénteken este a Meg-
arox Társulat Teremi Trixivel kiegészülve tartott egy 
remek műsort, „Hajmási Péter, Hajmási Pál” címmel. 
Ezt követően az egykori táncdalfesztiválok legendás 
sztárja, Poór Péter lépett színpadra Molnár Orsolyá-
val. A duó régi slágereket és új szerzeményeket egy-
aránt énekelt. Késő este Soltész Rezső 80’-as évek 
hazai diszkó sztárja énekelt a fonyódi közönségnek. 

A napot egy jó hangulató retro diszkó zárta.
Szombaton Bede Róbert mesterszakács petyeket fő-

zött Szári Zsolttal, a Balatoni Halgazdasági Nonprofit 
Zrt. vezetőjével és Hidvégi József polgármesterrel. A 
különleges halászlé készítéséhez a Dió banda népze-
nei műsora szolgáltatta a háttérzenét. Ezt követően az 
Ametiszt TSE táncbemutatója következett. A Fantom 
Bulizenekar utcabálját  az egykori Exotic frontember, 
Sipos F. Tamás koncertje szakította meg, majd késő 
estig folytatódott a Fantom buli. A fesztivál utolsó 
napján a Fonyódi Betyárok egy - a teljes reperoárju-
kat átfogó- önálló folklór műsorral kedveskedtek a 
közönségnek. A fonyódi fiatalok után a Chili  zenekar 
tartott egy retro hangulatú utcabált.

A fesztivál minden napján volt lehetőség balatoni 
sült halakat, pontyhalászlevet, és káposztás harcsát 
fogyasztani a Fonyód Konyha Kft, és a Balatoni Ha-
lászati Nonprofit Zrt. jóvoltából.        szerkesztőség

Fonyódi Napok
Nyolcadik alkalommal rendezték meg augusztus 

második hétvégéjén a Fonyódi Napokat. A három 
napos, több helyszínes program keretében számtalan 
alkalom volt megismerni a városunkat. Péntek déle-
lőtt üzemlátogatás és kóstolási lehetőség volt az ötven 
éves Fonyódi Ásványvíznél. Ezt követően egy családi 
futóverseny zajlott festői környezetben, a Sipos he-
gyen. Kora délután a Fonyódi halászat és a balatoni 

folytatás a következő oldalon!
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Rock Balaton

Újabb sikeres ingyenes rendezvényt tudhat maga 
mögött Fonyód. Egy teljesen új fesztivál került meg-
rendezésre augusztus 15-16-án, a Rock Balaton. A 
fesztivál mindkét napján zsúfolásig megtelt a kikötő.
Pénteken a Balatonfenyvesről érkező Délipart neve-

zetű együttes tartott koncertet, amit a magyar heavy 
metal történetének egyik legsikeresebb együttese, 
az Ossian követett. Második nap a Field Street rock 
együttes, majd a Hard ‚N’ Heavy együttes élő kon-
certje került sorra. A nap és a fesztivál méltó zárása-
ként a Kárpátia tartott élő nagykoncertet. A fesztivál 
alatt jótékonysági gyűjtést tartottak a Székelyföldi 
Szencsedi kápolna javára a szervezők. A gyűjtés a 
Kárpátia zenekar ajánlásával történt. A RockBalaton 
egyik kitűzött célja volt, hogy segítsünk egy székely-
földi kápolnának. A Kárpátia koncert után a szervezők 
Petrás János a Kárpátia énekesének, Farkas Gábor 
Fonyód alpolgármesterének, Soltész Berta idegenfor-
galmi menedzsernek jelenlétében kinyitották a lezárt 
urnákat, megszámolták az adományokat. A gyűjtés 
végeredménye: 187.980 forint és 10,1 Euro. A pénz 
átadásáról a fesztivál szervezői intézkednek.     szerk.

hajózás története címmel vetítéssel egybekötött előa-
dást tartott Varga István helytörténész az új színház-
teremben. Este a programok a Vigadó téren, a szabad-
téri színpadon folytatódtak. Nagykanizsáról érkező 
Eraklin táncklub, és a Fonyódi Betyárok néptáncosai 
tartottak bemutató műsort. Majd, immár hagyomá-
nyosan a tavaly nyár óta született legifjabb Fonyódiak 
lettek ünnepélyes keretek között polgárrá avatva. 

A nap végén Vastag Csaba egy egyedülálló, élő ze-
nekaros koncertet tartott a kikötőben. Második napon 
„Fonyód múltja, jelene” fotó kiállítás nyílt a Városi 
Kulturális Központban. A program folytatásában has-
tánc és capoeira bemutató fogadta az idelátogatókat. 
Később az Ametiszt TSE fiatal táncosai kápráztatták 
el a közönséget. Este a Megasztárból ismert Farkas 
Jenser Balázs lépett a színpadra. A vasárnapi program                  
egy helytörténeti sétával indult az Örökségünk Somo-
gyország Kincse díjas villasoron Varga István hely-

történész vezetésével. Este ünnepélyes keretek között 
üzembe helyezték a Széplátó  díszkivilágítását, amit 
ezentúl minden este megcsodálhatnak a Fonyódra lá-
togatók.        

szerkesztőség
A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta! 
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Hagyományos ünnepi szentmisével és új kenyér-
szenteléssel kezdődött az ünnepség a Szent István 
utcai kápolnában. A mise után Miklósi H. Koppány 
református lelkész gondolatai következtek. Hidvégi 
József polgármester ünnepi beszédét követően kiosz-
tásra került a megáldott kenyér és bor. 

Ünnepi felvonulás és menettánc vette kezdetét végig 
a Szent István utcán egészen a Vigadó térig. A felvo-
nuláson a Buzsáki Boszorkányos és a Fonyódi Betyá-
rok Néptánccsoport működtek közre. Este bemutatót 
tartottak a fonyódi  és a buzsáki táncosok a szabadtéri 

színpadon. Sárdy Barbara műsorát követően este tíz 
órakor a sokak számára várt tűzijáték következett. 

A rakétákat a nemrégiben átadott fövenystrand 
egyik szigetéről lőtték fel, így mindenki számára jól 
látható volt a koreográfia. 

A műsor végeztével egy fergeteges hangulatú retro 
diszkó kezdődött. A program zárásaként önálló zenés 
műsort tartott Varga Miklós, Vén Európa címmel. 
Felcsendültek az István a király rockopera ismerős 
dallamai, valamint a műsor címét adó dal is.

szerkesztőség 

Sikeres szezont zárt az Infopont és Ajándékbolt

Sikeres szezont tudhat maga mögött a Fonyódi 
Turisztikai Egyesület által üzemeltetett Infopont és 
Ajándékbolt a Dísz téren, valamint a hajóállomás 
melletti információs iroda. Az év eleji épület felújí-
tásoknak köszönhetően a 2014-es szezonban igényes 
és hangulatos üzlethelyiségekben tudták fogadni az 
informátorok a betérőket.

Az előírásoknak mindenben megfelelő üzlet kiala-
kítása a szezon elején jelentős anyagi megterheléssel 
járt, de a forgalmi és bevételi eredmények minket 
igazoltak. Dísz téri üzletünkben legnagyobb sikere 
a különböző típusú hűtőmágneseknek volt, melyeket 
valamilyen fonyódi vagy balatoni jelkép és felirat 
díszített. Igényes és jó minőségű balatoni kulcstartó-
kat sikerült beszereznünk, továbbra is sok turista ke-
reste a képeslapokat, melyekhez belföldi és külföldi 

viszonylatú bélyegeket is árultunk. Árukészletünket 
térképekkel, könyvekkel és olyan ajándéktárgyakkal 
egészítettük ki, amelyeknek szintén nagy sikerük volt.

Az első teljes szezon végeztével az értékesítésből 
származó bevétel bőven fedezte az üzlet kötelező 
kiadásait és jelentősen hozzájárult az alkalmazottak 
bérének finanszírozásához. Az információszolgál-
tatás színvonala is emelkedett, kollégáink részletes 
tájékoztatást nyújtottak magyar, angol és német nyel-
ven is, a nap 24 órájában pedig a kirakatban elhelye-
zett TV-ken keresztül voltak láthatóak a környékbeli 
programok, turisztikai attrakciók plakátjai. 

A Dísz téri üzlet működtetésével egy új információs 
központot hoztunk létre, munkát és szakmai gyakor-
latszerzési lehetőséget biztosítottunk több helyi fiatal-
nak. Az üzlet bevétele miatt a nagyrészt önkormány-
zati támogatásból élő turisztikai egyesületnek, és 
így a városnak is gyakorlatilag szinte semmibe nem 
került. A turisták pedig egy helyen juthattak hozzá a 
számukra szükséges információkhoz és az emléktár-
gyakhoz is.

Információs pontjaink szeptember elején bezártak. 
Egyesületünket az új Kulturális Központban, az Ady 
Endre u. 17. szám alatt találják meg, ahol a szezonon 
kívül is szeretettel várunk mindenkit!     Soltész Berta
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Alapszolgáltatási Központ
2014. augusztusa  

eseménytelenebb  volt, 
mint amilyenre tervez-
tük. Ellátottjainknak 
a szélsőséges időjárás 
napjai miatt az otthon 
falai adtak nyugalmat, 
kellemes, elviselhető 
hőmérsékletű órákat. 

Minden programot le kellett mondanunk, mivel a vár-
ható élmény nem írja felül az egészségük kockáztatá-
sát. Reméljük, lesz még idős, beteg szervezetüknek is 
megfelelő időjárás a programok pótlására.

Sok szép, különleges beszélgetés tarkította foglal-
kozásainkat, réges-régi aratásokról, hagyományőrző 
pl.: buzsáki búcsúkról, szüretekről, a kenyérszente-
lésről, elmúlt, boldog nyarakról…

„...Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Minden szótól, amit kimond a szánk,

minden mosolytól, mely sugárzott ránk,

minden sebtől, mely fájt és égetett,
minden képtől, mely belénk mélyedett.
….Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,

mert minden csönd más,- minden könny, - vigasz...
(Reményik Sándor)

 
A nappali ellátás hírei mellett kiemelten fontos-

nak tartja Intézményünk a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás szolgáltatás folyamatos ismertetését, 
jelenlétét minden fonyódi és balatonfenyvesi lakos 
számára. Korszerű, biztonságot nyújtó, életmentő jel-
zőrendszer, akut betegség, elemi kár, betörés esetén. 
Az elektronikus rendszer vonalas telefonhoz kötött, 
jelzésre a nap 24 órájában rendelkezésre álló szak-
emberek, jól felszerelt gépkocsi siet a hívó fél segít-
ségére.

A szolgáltatás iránt érdeklődni lehet a 06-85/560-
212-es telefonszámon, készséggel tájékoztatjuk a 
hozzánk fordulókat a szolgáltatás további részleteiről.

Muskó Zoltánné

Megtört a jég - egy kedves történet
Az apró kölyökkutya rémülten lapult meg az or-

szágút szélén. Nem tudta merre kapkodja fejét az 
őrült hangzavarban, melyet az egymást érő járművek 
zaja okozott. Nem mert elmozdulni az árokpartról, 
ahová az autóból kitették. Először még örült, hogy 
kiszabadulva az autó rabságából, jól kirohangálhatta 
magát a közeli repcetábla szélén, ám később hiába ke-
reste az ismert szagokat, melyek a szeretett gazdihoz 
tartoztak, sehol nem találta. Kétségbeesett nyüszítését 
elnyomta a motorok hangja. A kisfiú messziről felfi-
gyelt az út szélén fel-alá szaladgáló kiskutyára.

– Valamelyik „állatbarát” megint túladott teherré 
vált kedvencén – jegyezte meg a fiú édesapja.

– Vigyük haza! Olyan aranyos! – könyörgött a gye-
rek.

– Nem bánom, ha vállalod, hogy mindig a gondját 
viseled? – egyeztek bele a szülei.  

A kutya boldogan ugrott be a fiú mellé az autóba. 
Nedves orrával végigszaglászott mindent, aztán szo-
morúan nyüszíteni kezdett.

– Mi baja lehet? – rémült meg a fiú.
– Talán fél tőlünk – vélte az édesanyja. – Idő kell 

hozzá, míg megbarátkozik velünk.
Hosszú hetekbe telt, mire a kiskutya elfogadta új 

gazdáit. Igazából csak a kisfiú került közel hozzá, 
neki engedte csak, hogy megetesse, megsimogassa. 

Később a fiú szüleitől is 
elfogadta már az ételt, 
csupán a ház másik fe-
lében lakó nagymamától 
tartott, pedig az asszony 
soha nem bántotta. Egyik 
nap Nagymama éppen 
ebédet főzött, s konyhai 
ténykedését szokás sze-
rint most is mennyei il-
latok kísérték. Egyszer 
csak a bejárati ajtón egyre 
erőteljesebb kaparászás 
hallatszott. Nagymama 
kinyitotta az ajtót, és láss 
csodát! A küszöbön ott 
toporgott az apró termetű kutya. Farkát csóválva szag-
lászott, majd beszaladt a konyhába, ahol meg sem állt 
az illatozó sütőig. Ott aztán leült, s miközben a nyálát 
csurgatta, esengő szemekkel nézett az idős asszonyra.

– Éhes vagy? – nevette el magát Nagymama. Na 
gyere, mindjárt megetetlek!

Az első, szaftos porcogó elfogyasztása után, meg-
tört a jég. Mire teljesen kiürült a kutyatál, örök ba-
rátság szövődött a félénk kiskutya és az idős asszony 
között.          Lévay Mária
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Programok szeptember 20-tól október 16-ig

Szeptember 20. Szombat
Varázshangok játszóház gyerekeknek

Helyszín: Kulturális Központ, 10:00 óra

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

Kulturális Központ (Ady E. 17.); Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.)
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Szeptember 20. Szombat
Kulturális örökség napja - Pósa Ede kiállítása: „Bemutatom a házam”

Helyszín: Múzeum, 18:00 óra

Szeptember 24. Szerda
Mohai Gábor előadóestje

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Szeptember 26. Péntek
Sánta Eszter üvegfestő kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Szeptember 29. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Endrei Judit bemondó, műsorvezetővel

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Szeptember 30. Kedd
I. Gyermekbérletes előadás, Nevesincs Színház előadása 

Helyszín: Kulturális Központ, 9:30 óra

Október 1. Szerda
Idősek Hónapja: Nyitó rendezvény

Helyszín: Kulturális Központ, Gimnázium 16:00 órától

Október 6. Hétfő
Nemzeti Gyásznap: Aradi Vértanuk Emléknapja

Helyszín: Kossuth erdő, 16:30 óra

Október 15. Szerda
Janikovszky Éva Emlékkiállítása, dr. Komáromi Gabriella könyvbemutató

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

Október 16. Csütörtök
Kautzky Armand és Hüvösvölgyi Ildikó műsora, belépő: 1000 Ft, 

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra
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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:
 október 11., november 8.  
   

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Szept. 21. 9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)
Okt.   5. 9:30 óra
(születésnaposok köszöntése) 
Okt.    19.    9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)

protestáns templomban
(József utca 21.)

A házi bibliaórák és a Protestáns 
Kulturális Estek előadásai októberben 
folytatódnak!

Református
Istentiszteletek rendje

Szept. 21. 11:00 óra
Szept. 28. 11:00 óra
Okt.  5. 11:00 óra
Okt.    12. 11:00 óra
Okt.    19. 11:00 óra
Okt.    26. 11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Jelmagyarázat: pl. H/1: minden hónap első táblázat szerinti napján. H/2.4.: Minden hónap második és negye-
dik táblázat szerinti napján.

Szász Endre szóban és képekben
A békés faluban megbúvó Várdai Kastély a grafi-

kus, világhírű festőművész halála után sem áll üresen, 
otthon és múzeum is egyben, a tárlat kultur és iparmű-
vészeti különlegesség. Özvegye és hagyatékának ke-
zelője, Szászné Hajdú Katalin őrzi és bocsátja közre 
mindazt lélekkel, szeretettel. A kezdetben tanítvány-
ból lett alkotó társ sikerrel igyekszik megvalósítani 
azokat a terveket, amelyeket Szász Endre már nem 
tudott véghez vinni. 

A múzeumbéli beszélgetés alkalmával Katalin jó 
kedélyű, közvetlen, pozitív szemléletű társasági em-
bernek mutatkozott, csak úgy, mint egykor férje volt. 
Húsz éven át tartó különleges viszonyuk során mind-
ketten épültek, pozitívan hatottak egymásra, képeik 
kiszínesedtek, egymás által többek lettek.

Szász Endre egyedit alkotott a 20. századi grafiká-
ban, iskolateremtőnek számított a festészetben. Letet-
te kézjegyét a szőnyegiparban, de különleges bélyegek 
is őrzik kezenyomát. Közel 600 könyvet illusztrált, a 
hollóházi manufaktúrában több jelentős motívumot 
jegyeznek tőle. Felesége ugyanolyan fáradhatatla-

nul viszi tovább 
e lképze l é se i t 
átitatva azokat 
saját stílusával, 
elképzeléseivel.

A kiállításon 
jórészt Szász 
Endre grafikák, 
Katalin csen-
des derűt, nyu-
galmat árasztó 
csendéletei lát-
hatóak. A vissza-vissza tekintő beszélgetést Láng Edit 
könyvtáros vezette, amelyet Hegedűs Petra és Siska 
Ádám komolyzenei koncertje előzött meg. A klari-
nét és zongorajáték által Debussy, Schubert darabok 
csendültek fel, emelve a rendezvény színvonalát. 

A sikeres programmal a nyár ugyan véget is ért, de 
a Múzeum a következő időszakban is változó rendez-
vényekkel várja látogatóit.   

Mellory
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A 24 éves múlttal rendelkező Eraklin Táncklub 
Egyesület szeptembertől Fonyód város kulturális és 
sportéletének aktív résztvevője szeretne lenni, hiszen 
a versenytáncra szakosodott nagykanizsai klub célja, 
hogy minél szélesebb körben megismertesse és meg-
szerettesse a társastáncot bemutatókkal, rendezvé-
nyekkel színesítse a régió életét. – kezdi Lekszikov 
Csaba, az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke és ve-
zetőedzője. 

- Itt egyformán lehetőséget kap mind az ötéves, 
mind a hatvan éves arra, hogy megismerje ezt a 
sportágat, ezt a sajátos világot. A hozzánk ellátoga-

tók először elsajátítják az 5 latin 
(samba, cha-cha, rumba, jive, 
paso doble) és az öt standard 
tánc (angol keringő, bécsi kerin-
gő, tangó, slow fox, quick step) 
alap ritmusait és alaplépéseit, 
majd szorgalmas gyakorlás által 
magas szintre emelhetik tánctudásukat. Akiben ott a 
fejlődés lehetősége és a kitartás, a tánc iránti vágy, az 
kipróbálhatja magát bemutatókon és versenyeken is. 

Fonyódon több alkalommal részt vettünk a magas 
színvonalon megrendezett és lebonyolított Balaton 
Kupa táncversenyeken – folytatja Balassa Júlia az 
egyesület táncoktatója – ahol megismerkedtünk Tar-
csay Györggyel és feleségével Tarcsayné dr. Molnár 
Beátával, akik szívügyüknek tekintik a versenytáncot, 
mind aktív táncosokként és szervezőkként. A házas-
párral többszöri beszélgetések közben fogalmazódott 
meg, hogy egyesületünk Fonyódon is jelen legyen. 

A fonyódi csoportjaink indulásáról, illetve táncklu-
bunkról tájékozódhatnak a www.eraklintancklub.hu 
weboldalon, illetve telefonon: Tarcsayné dr. Molnár 
Beáta: +36 20 231 4222 , Lekszikov Csaba: +36 20 
5300 650.                    Tarcsay Molnár Bea

Táncklub Fonyódon

Jövőnk a jelenben: Találkozó Taraczközi Istvánnal
Hiszek az ember öngyógyító képességében, a termé-

szetben megtalálható anyagok gyógyító hatásaiban, 
amiről tulajdonképpen szól a természetgyógyászat. 
Többek közt ezek miatt voltam kíváncsi az orvos-ter-
mészetgyógyász mondanivalójára, aki nagy névnek 
számít a szakmában. Dr. Taraczközi István volt dr. 
Fauszt Terézia vendége a Feng Shui Galériában.

Az egyszerű emberek nyelvét beszélő, értő ember 
egy somogyi faluból, Kutasról származik, nagy ívet 
írt le pályafutása során, amíg idáig eljutott. Sokat hal-
lottunk a hét évnyi leningrádi egyetemi évekről, az ott 
magába szívott elképesztő gyakorlati tudásról, a maj-
dani itthoni nehéz átállásról. Ahogy mesélte mindig 
is hajtotta a vágy, hogy az élőlények működési elvét 
megértse, több szakvizsgája után is azt gondolta, hogy 
a gyógyítást csakis magas fokon szeretné művelni. A 
gyógyítás szabadságával azonban nem élhetett teljes 
mértékben, nem engedték.  Ennek hatására hozta létre 
a Természetgyógyászati Akadémiát Kecskeméten 25 
évvel ezelőtt, ami immár Budapesten működik 12 fős 
tanári gárdával.

Meglepő volt hallani az  áldoktorok magas számá-
ról, akik az országban orvosi diploma nélkül „gyó-

gyítanak”, minden 
gátlás nélkül. 

A természetgyó-
gyász mágus több-
ször szóba hozta, 
saját életállomásain 
keresztül is érzé-
keltette azt, hogy ha 
valami nem sikerül, 
nem jön össze az 
életünkben bármennyit is teszünk érte, ne éljük meg 
feltétlenül kudarcként, mert talán épp a meg nem tör-
tént esemény lök majd olyan lehetőség felé, amellyel 
hatékonyabban tudunk működni.

Dr. Mátyás István az auralátásról fagatta régi barát-
ját, aki érdekes sztorikat mesélve vezetett minket erre 
a területre, alaposan felkeltve sokunk kíváncsiságát. 

A rendezvény végén szó esett még előadónk köny-
veiről is, amelyek az alternatív medicina számos ágá-
val ismerteti meg az érdeklődőt. Az előadás rendkívül 
értékes, hasznos volt, napok múlva is beszélgetések  
témáját szolgáltatta.    

Mellory
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Csak természetesen! - Őszibarack

Gyakran mondjuk a fiatal, egészséges arcbőrre, 
hogy hamvas, mint egy barack. Mindez nem véletlen, 
hiszen az őszibarack kitűnő csodaszer a száraz és fá-
radt bőrre. 

A szépségápoláson túl azonban az egészséges élet-
módnak is szerves részét képezi ez a kis szőrös gömb. 
Antioxidáns hatásának köszönhetően nem csupán 
a betegségek elleni védekezésben segít, de bőrt is 
hidratálja, és megóvja a káros környezeti hatásokkal 
szemben. 

A bőr szépítésén kívül az őszibarack haj és köröm 
egészségét is óvja. Magas szelén- és cinktartalma ser-
kenti a köröm és a haj növekedését, valamint erősíti 
azokat. Érdemes rendszeresen fogyasztani. Alacsony 
kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmának kö-
szönhetően nem terheli le szervezetet, így kitűnően 
alkalmazható a fogyókúrák során is. Ráadásul az 
őszibarack 85-90%-a víz, ettől lesz olyan lédús és 
szomjoltó gyümölcs. De nem csupán a fogyást köny-
nyíti meg, egyúttal erősíti a csontokat is. 

Az őszibarackban található kalcium és magnézi-
um aránya is kiemelkedő, ezért kitűnő hatással van 
a csontok regenerálódására. Amennyiben megelőzni 
szeretnénk a csontritkulás kialakulását, valamint sze-
retnénk fitt maradni, az őszibarack nem maradhat ki 
az étrendünkből. Az őszibarack magas rosttartalmá-
nak köszönhetően kiváló választás, ha az emésztés 
lelassult. Pektintartalma szintén segít abban, hogy 

anyagcseréd felpörögjön, és megszabadulj a kelle-
metlen tünettől. Célszerű két-három órával az étkezés 
után fogyasztani, hogy a gyomor akkor már csak a 
könnyen emészthető barack hatására összpontosíthas-
son. 

Magas magnézium-, szelén- és cinktartalmának kö-
szönhetően javítja a közérzetet, és segít megszabadul-
ni a feszültségtől. Fogyasztásának köszönhetően tehát 
csökkenti a vérnyomást, így szívnek is jót tesz. Ter-
mészetgyógyász szakemberek nem véletlenül írnak 
fel gyakran pácienseiknek barackfogyasztásra épülő 
gyümölcsnapot. Az ínycsiklandó finomság ugyanis 
segít eltávolítani a szövetekből a megrekedt vizet, így 
tehermentesítve a szívet és az érrendszert.
forrás: femina.hu       N. Alexandra

LIONS: Mozdulj bringásokkal!

Tisztelettel köszönti a Tisztelt olvasókat a LIONS 
klub tagsága! Szeptember elsején megkezdjük mun-
kánkat az újra választott régi vezetőséggel: Bálint 
Lehelné elnök, Kovács Tiborné alelnök, Buni Attila 
kincstárnok, Veégh Józsefné vezetőségi tag, és Fábián 
Lászlóné titkárral. Igaz már augusztus 22-én elindí-
tottuk a jó cselekedeteinket. Mégpedig a „Mozdulj” 
Egyesület által szervezett tandem kerékpáros Bala-
ton kerülő túrájukat támogattuk. Ezen látó emberek 

segítségével vakok, és 
gyengénlátók tekerték 
a kerékpárokat párban, 
összesen 52 fő. Fonyó-
don tartották a déli 
pihenőt, és a LIONS 
klub látta Őket ebéd-
re vendégül. Már több 
alkalommal segítettük 
az Egyesületet. Több 
egyesület összefogásával lehet csak ilyen nagy dolgot 
véghezvinni. Ezek az emberek egy óriási élménnyel 
gazdagodtak. Nagyon szép pár órát töltöttünk Velük.

A szeptemberi nyitó taggyűlésünk egyik fő témá-
ja a november 8-án megrendezésre kerülő jótékony-
sági bál szervezése lesz. Az idő rövidsége miatt már 
most el kell kezdeni a szervezést. Reméljük, hogy sok 
résztvevő támogatónk lesz. Várjuk majd a felajánlá-
sokat a tombolára.              Fábián Lászlóné
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Nyári élményeim

Bizonyára mindenki írt hasonló témában legalább 
egy fogalmazást kisiskolás korában. Nos, én most 
szülői szemmel nézve szeretném leírni az idei nyári 
szünidő legkedvesebb heteit. 

Az első rögtön a tanévzáró utáni héten kezdődött, a 
zeneiskolás táborral, aminek a zenesuli épülete adta 
bázisát és „napközis” jellegű volt, reggeltől késő dél-
utánig foglalkoztatta a gyerekeket. A tanszakok sze-
rinti közös zenélésen és próbákon kívül minden napra 
jutott egy jó kis kirándulás, hajózás, kisvonatozás, 
fürdés, de emlékezetes marad az udvaron felállított 
ping-pong asztalon lejátszott számtalan meccs és a 
közös dinnyeevészet is! Péntek délután, a tábor zárá-
saként egy olyan koncertet volt, ahol a gyerekek iga-
zán őszinte örömmel zenéltek és bár nem „dolgoztak” 
sokat rajta hét közben, szuper produkciókkal álltak 
elő! Felváltva figyeltem a gyerekek és a szülők arcát 
és láttam a tanáraikét is. Ritkán van hasonló élmény-
ben részem, nagyszerű délután volt!

Júliusban táboroztak a cserkészek is, ők 10 napig 
saját maguk építette sátortáborban voltak a kaszó-
pusztai réten. Itt az évközben megszerzett cserkész-
tudást hasznosítva, őrsönként felépített körletekben 
csapatszintű túrákkal, ügyességi játékokkal, esti tá-
bortüzekkel teltek a napok és különpróbákat is tehet-

tek az erre vállalkozó cserkészek. Számítógép, tv és 
mobiltelefon nélküli 10 nap volt, de nagyon tartal-
masan telt, hiszen a tábor keretmeséje szerint a „ka-
szói bujdosók” (boglári és fonyódi cserkészek) egy 
nehezebb történelmi korszakban, a mohácsi vész utá-
ni kiszolgáltatott helyzetben, az erdő mélyén is meg 
tudták mutatni, hogy megállják a helyüket. Ennek a 
kerettörténetnek voltak 10 napig „szereplői” a cser-
készek és bizony nem vallottak szégyent! 

A kishuszárok tábora július utolsó hetében volt, 
helyet a fonyódi Múzeum és a mellette lévő tisztás 
szolgáltatott. A kishuszárok mind az öt napon nagyon 
el voltak foglalva, lovagoltak, íjászkodtak, tüzérked-
tek, kirándultak Kassai Lajos kaposmérői birtokára, 
akadályversenyeztek, kézműveskedtek, mi több, a 
bátrabbak egy éjszakát kint is töltöttek az erdőben 
tábortűz és hegedűszó mellett. A kishuszárok megta-
pasztalhatták, hogyan lehet egy kis közösségben, csa-
patban eltölteni az időt, alkalmazkodva egymáshoz, 
segítve egymást.

Miben volt közös ez a három nyári tábor? Abban, 
hogy a szervezői gondosan előkészítették, percről 
percre megtervezték a programjait. Azok a pedagó-
gusok, önkéntes segítők és szülők, akik a kicsik mel-
lett voltak ezekben a hetekben saját szabadidejüket 
feláldozva („önként és dalolva”) foglalkoztak a gye-
rekeinkkel, önzetlenül, lelkesen, példaértékűen. Mind 
a három tábor csak annyival terhelte meg a szülők 
pénztárcáját, amennyibe a gyerekek alapellátása és 
utaztatása került, a többit felajánlásból, pályázati tá-
mogatásból és önkéntes munkából teremtették elő a 
szervezők. Hosszú lenne felsorolni mindazokat, akik 
gyerekeinkkel foglalkoztak ebben a három nyári tá-
borban és egész biztos, hogy még így sem lenne teljes 
a névsor. Mindenkinek nagy köszönet és elismerés 
jár, az összes szülő nevében!

2014-ben nekem ezek voltak a legkedvesebb nyári 
élményeim.              Péter Annamária
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Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,

a perzselőt! a hűs esők előtt.
Felhőn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jő az édes ősz.

Radnóti Miklós
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Néptánc tábor
A Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület az idei nyá-
ron első ízben szervezett öt napos néptánc tábort 6-10 
éves korosztály számára, melynek a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola kistornaterme adott helyet. 
  A tábor azzal a céllal szerveződött, hogy a részt-
vevők megismerkedjenek a néptánccal, népzenével, 
népdalokkal. Egyfajta kedvcsinálóként, toborzóként 
is szolgált. Reményeink szerint a kicsikből nő majd 
fel az utánpótlás egyesületünkbe.
   Balázsné Pomezanski Judit néptáncoktató vezetésé-
vel naponta kétszer, délelőtt és délután ropták a táncot 
az apró és nagyobb talpak. A táncos foglalkozások al-
kalmával népi gyermekjátékokat, néptáncos alaplépé-
seket tanultak a gyerekek. Délutánonként a még jobb 
hangulat érdekében Dorogi Pista bácsi kaposvári kar-
vezető húzta hegedűjén a talpalávalót.
  A táncórák között népdaltanulás, játékos sportve-
télkedők, strandolás, kézműves foglalkozás, kincs-
keresés, rossz idő esetén társasjátékok színesítették a 
programot. 
  „Öreg” betyárjaink (a néptánccsoport tagjai) minden 
nap szívesen jöttek és segítették a felnőttek munkáját 
a kisebbek körül. A két korosztály gyorsan megtalálta 
egymással a hangot és egyaránt élvezte a tánc, a zene, 
a játék örömét. Szinte testvérként vigyáztak a nagyok 
a kicsikre. Több új barátság is szövődött a héten.
  Utolsó délután a szülőknek is lehetősége volt meg-

nézni, mivel töltötték az időt, mi mindent tanultak kis 
táncosaink a hét folyamán.
  A tábor zárásaként mind a 12 ifjú táborozót az ered-
ményes és sikeres munkájáért oklevél átadásával tisz-
teletbeli fonyódi betyárrá fogadtuk. 
  Nagyon hamar, ám annál vidámabban telt el az öt 
nap. Ezúton is köszönet érte a tábor szervezőinek: 
Bodóné Nagy Orsolyának, Lehel Lászlónak és segí-
tőinek. Judit néninek a táncokért, Dorogi Istvánnak 
a hegedűszóért, Török Alexandrának a népdalokért, 
Nagyné Szabó Zsuzsannának a kézműves foglalkozá-
sért, Slezákné Boda Gabriellának a gyermekfelügye-
letért, az „öreg” betyároknak a töretlen lelkesedésért 
és jókedvért.

Győriné Welsch Marianna, Szalai Krisztina Katalin

Fonyódi aktivitás - a fonyódi rádióamatőrök hete

A Fonyódi Városi Rádióamatőr Klub 2014-ben ha-
gyomány teremtő céllal nemzetközi rádióforgalma-
zási aktivitást rendezett. Ennek célja a rádióamatőr 
tevékenység és Fonyód város népszerűsítése. A klub 
20 rádióamatőr állomása vett részt az egy hetes akti-
vitásban, többen forgalmaztak különleges helyzetből, 
a Balatonon mozgó sétahajóról is. Összesen 2285 rá-
dió összeköttetést létesítettek az egy hét alatt. Az akti-

vitási időszak: 2014.08.04-től, 2014.08.10-ig terjedő 
hét volt.

• A fonyódi klub tagjai, továbbá az első három he-
lyezett magyarországi rádióamatőr 2014. augusz-
tus 24-én ünnepélyes körülmények között vehette át 
Fonyódon az eredményt tanúsító okleveleket, vala-
mint a klub és a város ajándékait.

• A külföldi résztvevők első három helyezettje pos-
tai úton kapja meg elismerő oklevelét.

• Minden további eredményt tanúsító oklevél az 
interneten keresztül lesz letölthető, a világ bármely 
pontján is él az eredményt elérő rádióamatőr.

• A forgalmazási adatok és az eredmények feldol-
gozása elektronikus úton történt, a résztvevők már 
az aktivitási verseny során nyomon követhették a ré-
szeredményeket a klub egyik tagja által üzemeltetett 
honlapon, ahonnan a személyre szóló oklevelek is le-
tölthetők a föld bármely pontjáról. 

• A külföldi résztvevők között Európán kívüli konti-
nensek rádióamatőrjei is megtalálhatók.      szerk.
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Huszadik hadijátékok Fonyódon
Augusztus harmadikán, 

vasárnap délután a husza-
dik fonyódi hadijátékok 
kerültek megrendezésre 
a Fácános Palánkvárban. 
Óriási érdeklődés övezte 
az immár két évtizedes 
hagyományokkal rendel-

kező nyári programot, me-
lyet a Fonyódi Kulturális 

Intézmények szervezett meg a 
Visegrádi Szent György Lovag-

rend közreműködésével.
A Szent György Lovagrend egy 

valóban létező lovagrend volt, 1326-ban alapította 
Károly Róbert magyar király, Visegrádon. Így a hadi-
játékokon bemutatót tartó Lovagrend közel 700 éves 
múltra tekint vissza, amely az első királyi alapítású 
lovagrend volt Európában. A hasonló lovagrendek 
többsége keresztes háborúk kapcsán váltak ismertté 
és ezek jellemzően pápai alapításúak voltak.

Az újraszerveződésük 1990-ben történt, szintén Vi-
segrádon. Karitatív, tudományos és hagyományőrző 
munkák jellemzik ma már az egyesületet. Fonyódon a 
hagyományőrző tevékenységből láthattunk izgalmas 
ízelítőt. Nem először jöttek városunkba, melyet, mint 
helyszínt, nagyon kedvelnek, már csak a magas szá-
mú érdeklődőre való tekintettel is. 

A bemutatott „műsor” mögött hatalmas, minden na-
pos munka van, igazolták ezt azok a heves küzdelmek, 
melyeket óriási energiával lefolytattak a szereplők. A 
kor jellemző harcászati fegyvereit igyekezek bemu-
tatni, elsősorban gyalogsági szempontból, hiszen a 
leghatékonyabb harcászati szegmens, a lovasság lo-

gisztikai problémák miatt nehezebben mozdítható ki 
Visegrádról. De így is láthattunk hajító fegyvereket, 
mint a csata csillag, a hajító lándzsa, ezeket éppen a 
lovasság hatástalanítására, a lovak ellen vetették be. 
Honfoglalás kori íjat is láthattunk, melyet egészen a 
tizenhatodik századig használtak Magyarországon. 
Emellett volt számszeríj, mely a láncinget, a mellvér-
tet is képes volt átütni, ezért ez rettegett fegyvernek 
számított a maga korában. Kézi fegyvereket is láthat-
tak a nézők szép számmal, hiszen az összecsapások 
során használtak csatabárdot, gerezdes buzogányt, 
szablyát, kardot, kétkezes kardot, másfél kezes kar-
dot, lándzsát. Megjelentek a tűzfegyverek is a felidé-
zett korban, ezért rövid ideig ezek is szerepet kaptak 
a bemutató során. 

Nem csak fegyverek, hanem korhű táncbemutató és 
solymár is színesítette a programot.

A bemutató népszerűségét jól jellemezte, hogy a Pa-
lánkvár környékén nem volt könnyű parkolni, illetve 
a fácános területét kortól függetlenül lepték el kicsik 
és nagyok egyaránt.

szerkesztőség

Máltai közlemény 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Csoportja ősztől folytatja karitatív tevékenységét, melynek 
egyik legfőbb eleme a ruha-, és egyéb használati tárgyakból álló adományok gyűjtése és kiosztása a rászo-
rulók részére. Mivel a feladatot önkéntesek végzik, ezért nem tudjuk folyamatosan biztosítani az adomá-
nyok átvételét, hanem szervezett formában, minden hónap első és harmadik péntekén várjuk a felajánláso-
kat és a rászorulók megkeresését.
Legközelebbi adománygyűjtési időpontok:   Legközelebbi adományosztási időpontok (ruhabörzék):
Szeptember 19. péntek délelőtt 9-13 óra között       Szeptember 19. péntek 14-18 óra között
Október 3. péntek 9-13 óra között         Október 3. péntek 14-18 óra között
Október 17. péntek 9-3 óra között         Október 17. péntek 14-18 óra között
Helyszín: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyód, Szent István u. 63. szám alatti irodája. Adományként 
elsősorban női, férfi és gyermek őszi ruhákat, cipőket és tartós élelmiszereket várunk. Telefonon folyama-
tosan elérhetőek vagyunk a 30/740-9389-es mobilszámon.                       

Soltész Berta csoportvezető
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Lebó Beatrix: Az akarat diadala!
Lebó Beatrixról olvashattak már a Fonyódi Hír-

mondóban 2009-ben is, akkor egy Iron Man versenyt 
teljesített. Ezúttal egy újabb, általa sikeresen teljesí-
tett teljesítmény próbáról mesélt nekünk.

„Édesanyámon kívül Hajba József, Makkos Péter 
és Lehel László voltak azok a tanáraim, akik belém 
ültették a sport szeretetét. Nem volt soha kedvencem, 
de több sportágba is belekóstoltam.

Amikor Németországba kerültem, akkor a sport is-
mét belépett az életembe, segített elfogadtatni magam 
új lakóhelyemen. Olyannyira beilleszkedtem, hogy az 
önkéntes tűzoltóknak tagja vagyok és az ottani ha-
gyományőrző egyesületnek az elnöke. Közösségi em-
bernek tartom magam, de mégis az egyéni sport felé 
fordultam. Egy tv riport és egy újságcikk hatására ta-
láltam kihívást abban az versenyben, amelyre végül 
jelentkeztem. 

Tizenhárom ezren neveztek a versenyre, három ka-
tegóriában. Számomra ez a Fisherman’s Friend ver-
seny komoly kihívás volt, a körülmények, az időjárás 
és maga a pálya is erőn felüli teljesítményt követelt. 
Célom az volt, hogy végig tudjam csinálni, illetve volt 
egy magam számára kitűzött időeredmény, amit sze-
rettem volna teljesíteni. Három hónapig készültem 
a verseny előtt, amit május tizedikén rendeztek meg. 
Két kör, összesen huszonnégy kilométer harmincnégy 
akadállyal várt rám a legendás Nürburgringen, an-
nak egy lekerített részén.

A verseny során nagyon érdekes volt, hogy bár sen-
kit sem ismertem előtte, de ha valaki valamelyik aka-

dálynál nehézségbe ütközött, vadidegenek segítettek 
egymásnak. A legérdekesebb feladat talán az volt, 
amelyiknél hetven méter hosszan tizennégy ezer gumit 
helyeztek el és ezeken kellet átfutni, átkelni, ki hogy 
tudta megoldani. A legnehezebb pedig egy negyven 
méteres medence volt, nyakig érő, hét fokos vízzel, ezt 
kellett átúszni, miközben fújt a szél és esett az eső.

Komoly előnyt jelentett számomra, hogy korábban 
teljesítettem egy Iron Man versenyt, aminek a tapasz-
talataival felvértezve könnyebben tudtam alkalmaz-
kodni a körülményekhez.

A legjobb élmény persze a célba érkezés volt, hiszen 
anyukámnál volt egy magyar zászló, kaptam egy pu-
szit tőle és átvettem a zászlót, így fejeztem be a ver-
senyt. Még most is meghatódok, ha erre a pillanatra 
gondolok. Ezzel is azt szerettem volna mutatni, hogy 
Németországban élek, de magyarul ver a szívem.” 

szerkesztőség

IV. Balaton Átvezés: Fonyód - Badacsony - Fonyód

2014. augusztus 16-án újra megrendezésre került 
a Balaton átevezés. Az előnevezések alapján 70 ha-
jóegység indult volna, de sajnos a kiszámíthatatlan 
időjárás miatt negyven vállalkozó szellemű egység 
jelent meg szombat reggel a 9 órai gyülekezőre. Az 
alapos eligazítást követően mindenki vízre szállt és 
izgalmak közepette elfoglalta helyét a startnál. Az 
indulás után hamarosan több hajó legénysége kény-
szerfürdőt vett az erős szél és a komoly észak-nyuga-

ti hullámzás miatt. Kellemes, napsütéses idő, 30-35 
km/h szélerősség volt, ami a tó közepétől még erő-
södött és ezt egy-egy elhaladó motorcsónak hullá-
ma is fokozott, így az evezést bizonytalanabbá tette. 
A versenyzők nagy része a Balatonnál nyaraló vagy 
vidékről érkező volt. A fonyódi kajakosok, kenusok 
is derekasan helyt álltak a versenyen. Az eredmény-
hirdetésnél több kategóriában az első három helye-
zett serleget kapott és minden részt vevő emléklapot 
valamint egy Balaton szeletet vehetett át. Köszönet 
a verseny támogatóinak és a főszervezőnek, Lehel 
Lászlónak. 

Reméljük, hogy jövőre még nagyobb érdeklődés 
fogja kísérni az átevezést a fonyódi lakosok részéről 
is. A következő evezős rendezvény a Magyar Tengeri 
Kajak Találkozó lesz, 2014. szeptember 27-én Keszt-
helyen.                          Konkoly Imre
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Fonyódon, a Sándor utcában családi ház sürgősen eladó, vagy értékegyeztetéssel 

társasházira cserélhető. Tel.: 06-30/395-0080 

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

MEGSZÜLETTÜNK!

Gyermek neve: Zsombok Annamária
Született: 2014.08.24.

Anyja neve: Marjai Mária
Apja neve: Zsombok Lajos Árpád
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Ez az 
Ön 

hirdetésének 
a helye!

Keressen 
Minket!

Tel.:
06-20/521-7002



MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, 
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY


