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Közel kétéves munka ér véget hamarosan Fonyó-
don, ahol elkészült a Mátyás Király Gimnázium 
felújított természettudományos laborja, mintegy 
337,5 millió forint uniós forrásból megvalósuló, a 
„Legyél te is természettudós” – Laborfejlesztés a 
Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban című, TÁ-

MOP-3.1.3-11/2-2012-0047 azonosítószámú be-
ruházás keretében. A záró rendezvényen köszöntőt 
mondott Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés 
alelnöke, Móring József Attila országgyűlési képvi-
selő, Hidvégi József, Fonyód polgármestere, Farkas-
né Szabó Ildikó, a KLIK Fonyódi Tankerületének 
igazgatója, valamint Bántó Zsuzsanna, a fonyódi 
Mátyás Király Gimnázium igazgatója. Ezt követően 
interaktív szakmai programon vehettek részt a meg-
hívottak, amely során az intézmény diákjai mutattak 
be különböző kísérleteket és vizsgálatokat. A felava-
tott létesítmény 36 tanuló egyidejű foglalkoztatására 
alkalmas. A felújított labort nem csak a középiskola 
tanulói aknázhatják ki, mivel a projekt részeként 11 
alapfokú oktatási intézménnyel alakított ki a középis-
kola együttműködést.       szerkesztőség

Beköltözött a természet az iskolába!
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Döntött a képviselő - testület! - a 2014. szeptember 25-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a napirendi pontokat és a következő 
döntéseket hozta:

Elfogadta: 
  - a Fonyódi Kulturális Intézmények 2013.06.01.-
2014.05.31. közötti szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolót.

Tudomásul vette:
- az önkormányzati társulásokban végzett tevé-

kenységről szóló beszámolót.

Csatlakozott:
 - a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2015. évi fordulójához és felhatalmazza a polgármes-
tert a 1. melléklet szerinti Nyilatkozat aláírására. A 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz önkormányzati forrásként 680000 

Ft-ot biztosít a város 2015. évi költségvetésében.

Felkérte:
- az Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizott-

ságát, hogy tegyen javaslatot a Metz Kft. 2014. szep-
tember 01. napján benyújtott 147.535.204 Ft kártérí-
tési igényével kapcsolatos követelésről. Vizsgálja ki  
az előterjesztés mellékletét képező szerződéseket.

Megbízta:
 - a Fonyódi Kulturális Intézmények – 8640 Fonyód, 

Ady Endre utca 17. - intézményvezetőjének Tóthné 
Nagy Ágnest, 2015. január 01-től 2019. december 31-
ig, a Bíráló Bizottság javaslatára.

A négyéves ciklusnak vége. Köszönjük mindenki 
munkáját, építő kritikáját, s azt, hogy a fonyódiak és 
a nyaralók érdekében segítették döntéseinket.

Az új testület alakuló ülése október 27-én, hétfőn  
tíz órától lesz a városháza nagytermében. 

A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.  Szőcs Mihályné
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Lezajlott 2014-ben az utolsó szavazás is. A parlamenti és az Európai Uniós választások után, október 12-én 
került sor az Önkormányzati választásokra. A választópolgárok három szavazólapot kaptak, melyeken X-ek 
formájában formálhattak véleményt az elmúlt négy év munkájáról és dönthettek jövőjükről. Egy lapon a pol-
gármester személyéről, egy másik lapon a nyolc fős képviselő testület tagjairól, egy harmadik lapon pedig a 
megyei közgyűlésbe delegálni kívánt pártlistáról hozhattak döntést a szavazók.

Az országos részvételi arány 44,29% volt, Somogy megyében átlagosan 47,15%, ehhez képest Fonyódon  
átlagosan 41,71%. Szavazókörönként az alábbiak szerint alakult a részvétel:

1-es (Gimnázium) 39,65%

2-es (Bacsák György Szakképző Iskola) 47,53%

3-as (Tűzoltó szertár) 45,18%

4-es (Vízmű) 34,06%

A Polgármester választás alakulása:

Önkormányzati választások 2014.

A választópolgárok döntése értelmében a további-
akban az alábbi képviselők alkotják Fonyód Város 

képviselő testületét.
(novemberi számunkban közelebbről is 

bemutatjuk őket!)

Árok László Független jelölt
Erdei Barnabás FIDESZ-KDNP
Farkas Gábor FIDESZ-KDNP
Gyurina Mária FIDESZ-KDNP

Kiss Zoltán István Független jelölt
Lehel László FIDESZ-KDNP

Dr. Metz József Független jelölt
Óh Zsolt Független jelölt

Fonyód új testületének alakuló ülése 2014. október 
27-én, hétfőn tíz órától lesz a városháza nagytermé-
ben!

A megyei közgyűlésről a fonyódiak az alábbi áb-
rán jelölt módon döntöttek: 

szerkesztőség
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HIDVÉGI JÓZSEF FIDESZ- KDNP
                           1014 szavazat  

56,08%

KISS ZOLTÁN ISTVÁN FÜGGETLEN
        794 szavazat  

43,92%

Hidvégi József, a FIDESZ - KDNP jelöltje, regnáló 
polgármesterként folytathatja a munkát és immár a 
harmadik ciklusát kezdheti meg városunkban. Nagy 
különbség a korábbiakhoz képest azonban, hogy ez 
a ciklus az eddigiektől eltérően nem négy, hanem öt 
évre szól. 
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Megújul a Balaton Áruház!
Hidvéginé Molnár Csillát, a Balaton Áruház Kft. ügyvezetőjét kérdeztük

LEADER pályázat keretében valósul meg a Balaton Áruház földszintjének és első 
emeletének felújítása, a támogatás összege 20.000.000 Ft. A vonatkozó munkálatok 
2014. március elején kezdődtek és hamarosan befejeződnek.

Megújul a Balaton Áruház, a munkálatok végéhez közeledve mennyire elégedett az 
eredménnyel?
A hitelfelvétel és az építkezés nehézségei után végre megnyugodhatna az ember, de most 
jönnek a működtetés nehézségei. Aki vállalkozó, az tudja, hogy minden nap meg kell küz-
deni valamilyen problémával. Nagyon örülök, hogy a téren már rendezett körülmények 
láthatók. Én, aki szeretem a rendet, nehezen viseltem a kivitelezők rendetlenségét. De 
összességében meg vagyok elégedve a munkával és szerintem az áruház egyik szép és 
meghatározó épülete volt és lesz a városnak.
Üzemeltetőként mit vár az új környezettől?
Sokkal kulturáltabb, szebb épületben lesznek az üzletek, irodák,  ezáltal szívesebben jön-
nek be az emberek. Fotocellás ajtók, lift, klimatizált helységek növelik a komfortérzetet. A 
kétszer annyi hasznos területen sokkal több szolgáltatás várja az ide látogatókat. 
Rossz idő esetén is biztos találkahely lehet az épület, ahol mindig érdemes lesz körülnéz-
ni, shoppingolni.
Működésben milyen  lényeges változásokat hozhat a beruházás?
Mindenképpen jelentős fejlődés, hogy a nyári melegben légkondicionált üzletekben, iro-
dákban dolgozhatnak és vásárolhatnak az emberek. Jelentős megtakarítás várható a fű-
tési költségekben, hiszen egy modern levegő hőszivattyús rendszer fog működni, valamint 
kiváló az épület hőszigetelése is. Azonban bejöttek olyan költségek, mint a lift üzemelte-
tés, a közös területek, vizesblokk takarítása, stb.
Mivel kívánják megtölteni az üzletházat, terveznek-e például rendezvényeket?
Jelenleg biztosan lesz az épületben Bank, Utazási és Ingatlan Iroda, Gyógynövénybolt, 
Dohánybolt, Pékség, Írószer, Ügyvédi Iroda, Étterem - Balatonra néző terasszal. Terveink 
szerint a következő szezonra teljes kapacitásával fog működni az épület. Természetesen az 
étterembe tervezünk rendezvényeket, a galériát pedig a fonyódi fiatalok közösségi terének 
szánjuk.
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60 éves, vas megyei illetőségű, tapasztalt szakember került az 1926 PSE Fonyód vezetőedzői posztjára a 
nyáron. Latyák Tamás munkáját tanácsaival segíti ettől a szezontól. Játékosként az nb1-ig jutott, a Haladás 
tagjaként. Korán abbahagyta a futballt, de nem távolodott el tőle, edzőként több helyen is megfordult Sárvártól 
Celldömölkig. Fiai közül ketten is profi labdarúgók, Zoltán a felnőtt, András az utánpótlás válogatott tagja. 

Bemutatjuk: Stieber József

Egykori játékosból hogyan lett edző?
- 12 évesen kezdtem focizni, 21 éves koromig a 

Haladásban játszottam, az nb1-ben is. Utána az nb2-
es Bakony Vegyész csapatkapitánya voltam, majd a 
Veszprém megyei csapatok közül többnek is tagja 
lehettem, nb3-as szinten. 32-33 évesen abba kellett 
hagynom a futballt, de rögtön edzőnek álltam. Sár-
váron, az utánpótlásnál, a serdülő kettőnél indult a 
szakvezetői pályám, itt játékosom volt Artner Tamás, 
a Szombathely mostani vezetőedzője, illetve az ifi 
csapatomban Illés Béla, a klub legendája is. Innen az 
nb3-as első csapathoz vezetett az utam vezetőedző-
ként, később az nb2-ben pedig Pintér Attilával dol-
goztam 3-4 évig, mint ifi- és pályaedző.
Hogyan került Fonyódra?

- Az egyik idősebb fiammal Latyák Tamás együtt 
futballozott még Celldömölkön. Innen az ismeretség, 
megkértek, hogy tanácsaimmal segítsem a munkáját. 
Az Uefa B licenszes papírom meg van, így megfele-
lek a megye 1-es kritériumoknak. 
Milyennek látja csapatunkat?

- A csapat játssza a futballt, jó képességű fiúk van-
nak itt, jól fel vannak építve az edzések, technikás 
játékot valósítanak meg a srácok Latyák Tomi vezeté-
sével. Tetszik, amit eddig láttam, Molnár Ákos játéka 
különösen elnyerte tetszésemet.
Egy újonc csapatnak mi fontos a magasabb osz-
tályba jutás után?

- Véleményem szerint a Vas megyei első osztályhoz 
képest a Somogy megyei erősebb. Erős ez a bajnok-
ság és természetes, hogy van osztálykülönbség a má-
sodik vonalhoz képest. A hazai meccseket hozni kell, 
idegenben pedig pontokat kell elcsípni. Úgy érzem, 
a csapatnak nem lesz gondja, hiszen többen nb2-es 
múlttal is rendelkeznek. A 8-12-ik helyet gondoltam 

megcélozni, de most már idegenben is tudtunk nyer-
ni, ha ilyen szépen tudunk pontokat gyűjtögetni, me-
részebb álmaink is lehetnek.
Megyei szinten mennyire fontos a kötődés a város-
hoz, a klubhoz?

- Ma már ez nem jellemző, sem magasabb, sem 
megyei szinten. Persze a helyiek nagyon fontosak, 
itt is többen vannak helyi játékosok, ez a lakosoknak 
is fontos, de kellenek az olyan ügyes srácok is, mint 
például Németh Ádám. Ne felejtsük el az utánpótlást 
sem, ami elég jó kezekben van Fonyódon. A fiatalok-
ra is lehet számítani, őket is be lehet építeni, így nem 
kell pénzért „idegen” játékosokat hozni.
A futballról alkotott filozófiájuk mennyire egyezik 
Latyák Tamással?

- A nagy korkülönbség ellenére jól megértjük egy-
mást. Középső védő Tomi, én is azt játszottam, mind-
ketten a technikás játékot kedveljük. Fontos, hogy a 
labdarúgónak legyen célja, ha birtokolja a labdát, ne 
csak elrugdossa. Úgy látom, itt pontosan ilyen a fel-
fogás, van elképzelés, amit edzéseken és meccseken 
is lehet látni. Ez lehet a jó szereplés titka!

szerkesztőség

O K T Ó B E R
Hűvös arany szél lobog,

leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,

aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

Radnóti Miklós
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Amikor pár hónapja az AWC AG, Németország egyik vezető élményturisztikai tanácsadója szerződést kö-
tött a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Balatoni Integrációs Kft.-vel az ATDS című, Horvát-
ország - Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében egy megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítésére, sejtették, mire vállalkoznak. Nem csak az európai tendenciákat ismerik 
kiválóan, de a Balaton környéke sem ismeretlen számukra, többször dolgoztak a magyar tenger környékén, 
részt vettek tanulmányok elkészítésében, kerestek üzemeltetőt, értékeltek helyszíneket és ötleteket. És hiába 
múlt el hosszabb idő utolsó munkájuk óta, továbbra is a már korábban megismert helyzetet találták. A Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) és közvetlen környezete nem rendelkezik olyan élményturisztikai létesítménnyel 
(angol terminológia szerint: attraction), amely képes lenne jelentős számú látogatót vonzani a BKÜ lakosokon 
kívül vagy az úgynevezett 30 perces utazási körzeten túlról.  

Ez pedig jelentős hátrány a turistákért folytatott versenyben. Semmi kétség, hogy a Balaton páratlan termé-
szeti adottságokkal rendelkezik, de ez nem egyedi, és nem elégséges a mai turisztikai piacon. Még a legszebb 
és legmelegebb nyári hónapok alatt is „megbízhatatlan” az időjárás, ami sok potenciális látogatót elijeszt. 
Hiába rendelkezik a BKÜ közel hetven múzeummal, számtalan kisebb-nagyobb uszodával és spa-val, vala-
mint mintegy húsz olyan létesítménnyel (állatkert, kalandpark, vidámpark, stb.), amelyek közül nem egy va-
lóban egyedi és kiemelkedő színvonalú. Egyik létesítmény sem elég nagy (kritikus tömeg) és nem rendelkezik 
megfelelő pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy olyan mennyiségű és minőségű szórakoztatást kínáljon, amely egy 
hezitáló magyar vagy külföldi család esetében döntő lehet az utazási cél meghatározásában.

A magyarok körében is ismert és népszerű Garda-tó sok tekintetben a legkézenfekvőbb összehasonlítási 
példa. Az időjárás biztosította szezon itt is elég rövid, s ugyancsak a turizmus a környék egyik fő bevételi 
forrása. A Garda-tó nyolc olyan kiemelt élményturisztikai létesítménnyel rendelkezik (vidámpark, vízi vidám-
park, aquarium, állatkert), amelyeknek optimális a mérete, s amelyek nem kis mértékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy a múlt század 80-as éveiben megkopott vonzerejét a tó visszanyerje. Fontos megemlíteni, hogy itt nem 
egyszeri fejlesztésekről, hanem a fejlesztések mellett folyamatos megújulásról, megújításról is beszélünk az 
attrakciók esetében.

Bár az AWC AG vizsgálata még nem fejeződött be, az már most biztosan megállapítható, hogy rendkívül 
nagy szüksége van a balatoni turizmusnak egy vagy több kiemelt élményturisztikai létesítményre (például vi-
dámpark vagy gyermek/tudományos múzeum). És bár lehet, sőt néha muszáj kísérletezni, a szakértők ezúttal 
a már Európában is bevált receptet fogják nagy valószínűség szerint javasolni: állami beruházás és tapasztalt 
magán üzemeltető. Ez a kombináció biztosíthatja a leggyorsabb felfutást mind a turisták számában, mind az 
állami befektetés megtérülésében.

Balatoni élményturisztika: 
korlátlan növekedési lehetőségek
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Harcsafesztivál 2014.
Idei évben második alkalommal rendezték meg 

a Fonyódi Harcsafesztivált, ahol családias hangu-
latban, elérhető árakon vásárolhattak élő harcsát és 
kóstolhattak harcsából készült ételeket a vendégek. A 
gasztronómiai fesztivál három napon át zajló színes 
forgatagában minden korosztály megtalálhatta az ér-
deklődésének megfelelő szórakozást.

A nyárutó fesztivál első napja a kikötőben zajlott. 
Kora délután interaktív játszóház és a Vagabanda 
gólyalábas óriásbáb előadása volt élmény a gyerme-
kek számára.  Este “Túl az Óperencián” címmel ope-
rett dallamok csendültek fel a szabadtéri színpadon, 
Leblanc Győzővel és Tóth Évával, ezalatt naplemente 
túra zajlott a Fonyódi villasoron, Varga István hely-
történész vezetésével. 

A nap fénypontjaként fergeteges hangulatú élő 
nagykoncertett adott a Republic együttes, akit az Ex-
tázis zenekar követett. A koncerteken gyakorlatilag 
zsúfolásig megtelt a Vigadó tér.

Szombaton a programok a Fonyódligeti Horgász-
parkban folytatódtak. Napközben az “Élet a berekben 
és a tavon” című, csónakázással egybekötött túrán 
vehettek részt az idelátogatók. Délben harcsa ételek 
főzése közepette a Kék Balaton Citerazenekar szóra-
koztatta a vendégeket.

A látványos harcsa lehalászást követően a Vaklárma 
zenekar igazi, báli hangulatot teremtett.Nem csak ha-
lat kóstolhattak az érdeklődők, volt a lehetőség akár 
pörkölt, sült kolbász, vagy lángos fogyasztására is.

A programokat este a Vigadó-téren a Bojtár együt-
tes egy hangulatos népzenei műsorával folytatódtak.

A népzenei csokrot a Muzsika TV és a Házibuli At-
tilával műsor sztárja, Daavid  követte a koncerteket 
pedig a Voice döntőse Weisz Viktor zárta. Tíz órától 
látványos tűzijáték került megrendezésre, éjszakába 
nyúló retro diszkó zárta a fesztivál második napját. 

Vasárnap a Paprika TV sztárszakácsa – Bede Róbert 
és Szőke András humorista fergeteges poénokkal te-
letűzdelt gasztro “sója” keretein belül harcsapaprikást 
készítettek, melyet a szép számmal érkezett nézők jó 
izűen el is fogyasztottak. Délután a balatoni horgász-
turizmus jelenéről és jövőjéről folytattak kerekasztal 
beszélgetést, melynek résztvevői Fekete Tamás Bala-
toni regionális TDM szövetség alelnöke, Szári Zsolt 
a Balatoni Halgázdálkodási Nonprofit Zrt vezérigaz-
gatója, Hidvégi József Fonyód város polgármestere 
és Huth Gergely újságíró vezetésével. A napot tovább 
színesítette a Fonyódi Betyárok néptánc műsora és a 
Pannon cigányzenekar fellépése.

Fonyód város 100 liter ingyen sörrel vendégelte 
meg a Magyarország - Észak-Írország Európa baj-
noki selejtező mérkőzést a helyszínen, óriáskivetítőn 
megtekintő vendégeket, melyet a képviselők és pol-
gármester úr csapoltak a szurkolóknak.

A mecset ugyan elvesztettük, de a fesztivál így is jó 
hangulatban fejeződött be.

szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

Megújult a Csisztai út

A fonyódi és a buzsáki önkormányzat összefogásá-
nak eredményeképpen átadták a közel harminc éve 
felújításra váró Csisztai utat. Ez a projekt előkészíti 

a tervezett, komolyabb útfelújítást, ahol egy hat mé-
ter széles, kétsávos, kerékpárúttal ellátott aszfaltos 
útpálya kerül kialakításra. A mostani felújításnak kö-
szönhetően valóban közelebb került hozzánk a fürdő, 
hiszen az eddigiekhez képest jobb körülények között, 
mindösszesen öt kilométert kell megtennünk, hogy 
fürödhessünk egyet. Az út feljújításához nem csak a 
két település, hanem helyi és környékbeli vállalkozók 
összefogása is kellett, akiknek a kivitelezésért ezúton 
is köszönetünket fejezzük ki. A kivitelezők három év 
garanciát vállaltak az elvégzett munkára.

Hidvégi József, Fonyód város polgármestere beszé-
dében elmondta, ez a három év elég lesz arra, hogy 
megvalósítsák közös terveiket, ami után kerékpár-
ral és kisvonattal is kényelmesen, biztonságosabban 
megközelíthető lesz a termálfürdő.      

szerkesztőség
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Az emlékezés hónapja
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni 

áldozat mellett oly törpe az én áldozatom” – mondta 
165 esztendeje, október 6-a reggelén Lahner György 
tábornok, mielőtt életét áldozta a hazáért. 

Október az emlékezés hónapja. Jó emlékezni a hő-
sökre, akik vérüket adták egy szent eszméért, vagy 
mint ahogy az aradi vértanúk tették: a hazáért. Nap-
jaink ifjúsága értetlenül áll, ha a hősiesség, az önfel-
áldozás, a hazaszeretet fogalmát hallja. Bár ország-
szerte tartanak megemlékezéseket ilyenkor, mégsem 
hiszem, hogy sokuk lelkét őszintén megérintené az 
aradi tizenhármak vértanúsága. Pedig minden kornak 
szüksége van hősökre, példaképekre, az elődök tisz-
teletére, az emlékezésre. 

A szabadságharc sorsa abban a pillanatban dőlt el, 
amikor az orosz csapatok átlépték a magyar határt. A 
magyar sereg anélkül hullott szét, hogy Haynau je-
lentős győzelmet aratott volna. Világos közelében a 
szőlősi mezőn tették le a fegyvert az orosz csapatok-
nak. A fegyverletétel üzenete ezzel az volt, hogy a két 
nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem harcol-
hattak tovább. 

Haynau főparancsnok haditörvényszéke több száz 
tisztet és polgári személyt ítélt halálra, és még többet 
várfogságra. 1849. október 6-án, Aradon kivégeztette 
a magyar szabadságharc 13 hős tábornokát. Ugyan-
ezen a napon sortűz végzett Batthyány Lajos első ma-
gyar miniszterelnökkel is.

Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzésük napján 
kezdetét vette. Már a kivégzést követő órákban gyá-

szoló tömegek zarándokoltak a helyszínre. Mindenki 
sírt és imádkozott.

Különösen megrázóak és elgondolkodtatóak 
Schweidel József utolsó szavai: „A mai világ a sátán 
világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom 
jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi 
embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott 
világot”. Mintha csak ma hangzott volna el e mondat, 
pedig azóta nemcsak új évszázadot írunk, hanem új 
évezredbe is léptünk.

Ha olykor elgondolkodom, vajon a hitvány utókor 
megérdemelte-e az aradi vértanúk áldozatát, önkénte-
lenül Kossuth Lajos szavai jutnak eszembe: „A világ 
bírája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek 
a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szel-
lemeikben a honszabadság Istenének legjobb áldása-
ival az örökkévalóságon keresztül”.        Lévay Mária
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Feketéné Györe Szilvia MesterM díjat kapott
2014-ben ötödik alkalommal adták át a középisko-

lai matematika-, fizika és kémiatanárokat elismerő 
MesterM díjakat. Idén tíz tanárt jutalmaztak. A több 
száz jelölt közül szakemberekből álló zsűri választot-
ta ki a legjobbakat.

Az oktatókat egykori diákok, ma egyetemisták je-
lölhetik a díjra, akik hálával gondolnak tanáraikra, 
amiért megismertették őket a természettudományok 
szépségeivel, a mérnöki és a természettudós pálya 
felé segítették őket.

Ebben az évben Feketéné Györe Szilvia, a Mátyás 
Király Gimnázium kémia tanára részesült a díjban.

Részlet a volt diák ajánlásából, aki jelenleg dokto-
ráns hallgató:

„Elismerésül azért, mert a Tanárnő nagyszerűen ért 
ahhoz, hogy a tananyag és a való élet közti összefüg-
gések jobb rávilágítása érdekében a diákjait megis-
mertesse az egyszerű kísérletektől kezdve a bonyolul-
tabb természettudományos tudásig. 

Az elméleti alapozás után a kísérleteket mi is kivite-
lezhettük versenytársammal.

A tanórákon és a szakkörökön kívül külön is fog-
lalkozott velünk, a sok munka eredményeként a gim-
názium mind a négy évében országos döntőkben ki-
emelkedő helyezéseket értünk el. Például az Irinyi 

János Középiskolai Kémiaversenyen országos 5. és 
10., a kémia OKTV-n 6. és 10. helyezést értünk el,  és 
én a diákolimpiai felkészítő csapat tagja is lehettem. 

A Tanárnő támogatásával, tanácsaival és kitartó 
segítségével lehetővé tette, hogy a legtöbbet tanul-
hattunk szakmailag és emberileg is. A szakmai tudás 
átadásán kívül, anyai gondoskodással figyelte a tanul-
mányaink előrehaladását, a mai napig folyamatosan 
osztozik a sikereinkben. 

A kémia iránti tisztelet és szeretet belénk vésődött, 
ami nélkül sohasem lehetett volna meg a lehetőség, 
hogy sikeres kutatók lehessünk.”

               egykori tanítványok

Németh László – miniszteri elismerésben részesült
Németh László 

matematika-fizi-
ka szakos tanár, 
1986. 08. 16-tól 
áll a Mátyás Ki-
rály Gimnázium 
alkalmazásában. 
Kiválóan képzett 
tanár, mindkét 
szakot magas 
szinten műveli. 
Tehetséggondo-
zó tevékenysé-
gének köszönhe-
tően tanítványai 
rendszeresen és 
e redményesen 
szerepelnek a 

megyei, regionális tanulmányi versenyeken, az Arany 
Dániel matematika-, a Mikola Sándor fizikaverse-
nyen és az OKTV-én. 

Mindkét tárgyból színvonalasan készít fel emelt 

szintű érettségi vizsgára. Sikeres diákokat nevel, ki-
alakítja tanítványaiban a szaktárgyi igényességet, kö-
vetkezetességet. 

Pályája során rendszeresen jelentek meg feladatki-
tűzései a KÖMAL-ban, tanítványait is a KÖMAL-pél-
dák megoldására szoktatta.

Fizikatanítását egyszerre jellemzi az elmélyült el-
méleti megalapozottság és a kísérletek bemutatása, 
az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságá-
nak bemutatása.    Több kísérleti eszközt készített, 
ezek felkeltik a diákság érdeklődését, és maradandó 
élményt is jelentenek. Pál Tamás: Fizikai kísérletek c. 
oktató filmjében a Rezgések összetétele c. fejezetben 
a Németh László által kifejlesztett eszközt mutatják 
be.

Pedagógiai alapelve: érdekes óravezetéssel, pozitív 
motivációval, következetes és igazságos értékeléssel 
elérni, hogy jó hangulatú órákon a tanulók a tehetsé-
gük maximumát nyújtsák.

Kitüntetéséhez gratulálunk!

Bántó Zsuzsanna
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Októberi gondolatok
’56 októbere számomra nem történelem, hanem a 

múltam egy része volt. Vidéki gimnazistaként csak 
a rádió hírein keresztül követhettem végig az ese-
ményeket, de így is fontos állomása volt életemnek. 
Egyetemista fivéremtől már napokkal előbb hallot-
tam, hogy az ország egyetemein sorra fogalmazzák 
meg követeléseiket a változást kívánó egyetemisták.

Kedden, október 23-án a fővárosban a diákok békés 
felvonulást rendeztek követeléseik alátámasztására 
A fiatalok spontán kezdeményezése magával ragadta 
a főváros lakóit is. Az egyetemisták egy része a Pe-
tőfi-szoborhoz vonult, más része a Bem-szoborhoz 
indult. A Petőfi-szobornál Sinkovits Imre tízezres tö-
meg előtt elszavalta a Nemzeti dalt, majd egy diák 
felolvasta a 16 pontot. Közben a diákok köre kibővült 
a délelőtti műszakból érkező munkásokkal. A tömeg a 
Margit-hídon át a Bem-szoborhoz vonult. A Bem-szo-
bornál Veres Péter felolvasta az írók kiáltványát, Bes-
senyei Ferenc elszavalta a Szózatot. A tömeg ezután 
a Kossuth tér felé vette az irányt azt követelve, hogy 
Nagy Imre beszéljen a Parlamentnél. Néhányan innen 
a Dózsa György úti Sztálin-szoborhoz indultak, hogy 
ledöntsék a zsarnokság jelképét. A forradalom első 
napját követő napokban, a szabadságharc napjaiban a 
pesti fiatalok felvették a harcot a szovjet csapatokkal 
szemben, százával maradva holtan az utcaköveken.

Apám örömmámorban élt ezekben a napokban, hisz 
régóta mondogatta már, hogy nem maradhat tovább 
ez a diktatúra, hogy változás kell, különben belepusz-
tulunk. Csak ült a rádió előtt és tekergette a kereső-
gombot. Hol a magyar adókat hallgatta, hol a Szabad 
Európa Rádiót. Óráról órára történt valami. 

Amikor november 4-én hajnalban megindult a 
szovjet támadás a forradalom leverésére, Nagy Imre 
rádióbeszédben tájékoztatta a közvéleményt, majd 
a jugoszláv követségre menekült. Ma is emlékszem 
szüleim arcára, mely kétségbeesést és rémületet tük-
rözött, sejtve, hogy nem akármilyen megtorlások kö-
vetkeznek. 

Megrázó napok voltak ’56 novemberének szomorú 
napjai. Anyám nem hallgatta többé a híreket, annál 
bánatosabb volt, hogy másra is tudott volna gondol-
ni, mint a forradalom leverésére és a jövőre, melyet 
ijesztőnek látott. 

Ötvenhét év telt el azóta, de emlékeimben ma is ele-
venen él ’56 október 23-a. Volt idő, amikor ellenfor-
radalomként beszéltek róla, aztán nemzeti ünneppé 
lépett elő. Van, akinek valóban ünnep, és vannak, akik 
ma is gyalázzák. A legkevesebb, amit megtehetünk, 
hogy tisztelettel emlékezünk’56 hőseire.

Lévay Mária

Néha szeret, máskor kegyetlen énhozzám,
de az övé vagyok, ő örökre enyém,

mára mindketten árván, én és a Hazám,
egy kontinens közepén, világ peremén.

Palotám, ligetem csak egy akácerdő,
illatával ringat, elaltat csendesen,
hiába köröttünk az erkölcsi fertő,

rongyokban, szennyben tisztaként szeretem.

Nem jutott arany tallér, ezüstös telér,
Anyám szívét látom, Apám szavát hallom,
a szomjam kristályvíz, éhem zsíros kenyér
oltja, itt születtem, itt lesz a sírhalmom.

Az én kis Hazám most keveset tud adni,
mert kong a kincstár és üres a tarisznya,

de, mit Tőle kaptam, oly sok és annyi,
mennyi kincset sohasem adhatok vissza.

A völgy, a dombhajlat lágy, emberszabású,
a határ testemnek, lelkemnek televény,

mit nekem terem, nem kommersz, bóvli-árú,
kedvenc rabja lettem, ő híven az enyém.     

Nem kell zászló, szónoklat, a Parlament
hozzá, a szeretet már végleg ideköt,

beágyaz e földbe, mint szürke cement
és majd itt gördül rám végül az édes rög.

Iránytűim voltak fehér templomtornyok,
a kezemet fogva idáig vezettek,

napnál szárítkozom, esőt kortyolok,
oltalom állatnak, otthon az embernek.

Kevés a bölcső és drága a koporsó,
magamra terítek felhőket, ködöket,
ha lepereg végre ez az olcsó orsó,

Te légy, ki betakar engem és eltemet.
Mezei István

Csak takarj be engemet
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Programok október 21-től november 12-ig

Október 21. Kedd
Fábián Janka író - olvasó találkozó

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 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!

Október 22. Szerda
Nemzeti Ünnep

Helyszín: Gimnázium aulája, 17:00 óra

Október 24. Péntek
Völcsei Judit „Lélekhíd” című előadása, interaktív beszélgetés

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Október 25. Szombat
Bata Mihály kiállításának megnyitója

Helyszín: Múzeum, 15:00 óra

Október 31. Péntek
Kegyeleti megemlékezés

Helyszín: Kossuth erdő, 15:00 óra

Október 31. Péntek
A „Fonyódi Sirály Art” Képző és Iparművészeti Kör kiállítás megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

November 6. Csütörtök
Radnóti Miklós Emléknap

Helyszín: Gimnázium 10:00 óra

November 9. Vasárnap
„Sem emlék, sem varázslat” címmel kiállítás és hangverseny 

Helyszín: Múzeum, 15:00 óra

November 10. Hétfő
Baricz Katalin fotókiállítás megnyitó

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

November 12. Szerda
I. Világháborús megemlékezés: 44-es ezred „rosseb bakák”, 

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra
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GYERE, LEGYÉL TE IS BEUGRÓ!

 Akkor izgalmas színházi feladatokkal, szereplési lehetőségekkel vár Téged a Pelso Főnix Színtársulat!

Próba minden héten pénteken 15 órától kifulladásig a Kulturális Központban.

 Mindenkit várunk 7 éves kor felett, akit érdekel a "színpad"

Jókedvedet hozd magaddal! 

Katolikus miserend

péntek 18:30 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
   8:00 óra Szent István Kápolna
   9:15 óra Ligeti Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 18:30 óra Plébániatemplom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 november 8., december 6.  
   

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Figyelem!

Lelkészváltás miatt 
az evangélikus alkalmak 

átmenetileg, 
határozatlan ideig szünetelnek.
Előreláthatólag novemberben 

folytatódnak!

Megértésüket köszönjük!

Református
Istentiszteletek rendje

Okt.    19. 11:00 óra
Okt.    26. 11:00 óra
Okt.    31. 18:00 óra
Nov.     9. 11:00 óra
Nov.   16. 11:00 óra
Nov.   23. 11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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További programok

Máltai közlemény 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Csoportja az őszi-téli időszakban fo-
kozott figyelmet fordít a rászoruló vagy krízishelyzetbe került családok megsegí-
tésére. 
Ilyenkor nemcsak ruházati cikkekre és meleg cipőre van sokaknak szükségük, ha-
nem tüzelő és tartós élelmiszer iránti igény is megmutatkozik. Ezért a meghirde-
tett adománygyűjtési napokon kérjük, aki teheti, tartós élelmiszer felajánlásával 
is segítse munkánkat. Szívesen fogadunk száraztésztát, kekszet, konzervet, lisztet, 
cukrot, olajat, teát, tartós tejet, stb…

Legközelebbi adománygyűjtési időpontok:   Legközelebbi adományosztási időpontok (ruhabörzék):
Október 17. péntek délelőtt 9-12 óra között           Október 17. péntek délután 14-17 óra között
November 7. péntek délelőtt 9-12 óra között November 7. péntek délután 14-17 óra között
November 21. péntek délelőtt 9-12 óra között   November 21. péntek délután 14-17 óra között
Helyszín: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyód, Szent István u. 63. szám alatti irodája. Telefonon 
folyamatosan elérhetőek vagyunk a 30/740-9389-es mobilszámon.                       

Soltész Berta csoportvezető
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Endrei Judit a Kulturális Központ vendégeként
Endrei Judit nevét, személyét sokan még ma is a te-

levíziózással kapcsolják össze.
 Téved azonban az, aki azt hiszi, hogy a számára 

hatalmas szerelmet jelentő televíziózás után eltűnt a 
közéletből és megkeseredett vénlányként éli az éle-
tét. Sokkal aktívabb életet él, mint annak idején. A 
hálózatépítés mellett női programokat szervez, jár-
ja az országot, mediátorként dolgozik, könyveket ír.  
Az elmúlt tíz évben számtalan fontos, értékes projekt 
kitalálója, elindítója, működtetője volt. Ezek közül 
az egyik legkiemelkedőbb, legszélesebb közönséget 
érintő a Kor-határtalanul program. Jórészt erről és a 
bemondói múltjáról hallottuk őt, R. Kárpáti Péter tár-
saságában beszélgetni. 

Endrei Judit a legjobb példa arra, hogy őrizheti meg 
50 fölött is egy nő a szellemi, testi frissességét. A la-
kóhelyéről, Szentendréről felvett névvel ismert tévés 
mostanra is megtartotta szeme csillogását, arca üde-
ségét, ez volt számomra a legnagyobb felismerés vele 
kapcsolatban. 

Kiderült az is, hogy is vált akkoriban a magyar-orosz 
szakot végzett, maga szerint csúnyán beszélő, csú-
nyácska falusi lányból Fischer Sándor beszédtanár 
hatására folyamatosan felszabadult, felelős, mai na-
pig közismert ember. 

Az egykori tévés bemondónő a tőle megszokott 
puha, meleg hangon beszélt közéleti tevékenységéről, 
élete személyes szegmenseiről is a közönségnek.

A kultúra házának, a szép színházteremnek ez volt 
az első ilyen jellegű rendezvénye, amelyet természe-
tesen majd sok másik követ még...      Mellory
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Alapszolgáltatási Központ

A 90. életévet megérni önmagában sem kevés. 
Ám, ha társul hozzá olyan szellemiség, friss észjá-
rás,éveket meghazudtoló fizikalitás, szerető - gon-
doskodású családtagok,úgy a hosszú élet kegyelem!

 „...Attól a pillanattól kezdve,hogy egy egészséges test-
ben megtörténik az első szívdobbanás,

 megkondul egy hang, és az IDŐ elkezd peregni...
 A  kártyalapokat  azonban a SORS tartja kezében..

 számoljuk össze a vége felé nyereségeinket és a   
                            veszteségeinket...”    ( J.R.WARD )
 Szeptemberben  már hagyomány volt és gyö-

nyörű ünnep Miseta Istvánné Rozika, és Takács 
Ferencné Mária 90. születésnapja családi körben,-
Polgármester Úr köszöntésével. Isten éltesse Őket 
erőben-egészségben!

Az  Otthonban lévő Ellátottakért is mindent meg-
teszünk, hogy Őket is hasonló módon köszönthes-
sük  majd e kerek évfordulón. Ezért is fontosak 

azok a pontosan 
kapott receptek,me-
lyeket nagy precíz-
séggel kapunk Dr. 
Schmidt Andreától, 
és Dr. Herczeg At-
tilától rendszeresen.
Köszönjük szépen 
Nekik! Gazdagab-
bá válik hitéletünk. Neumajer Zoltán plébános úr 
rendszeres jöveteléhez csatlakozott Miklósi Kop-
pány református lelkész  úr.      

Az időjárás végre kegyes volt hozzánk,remekül 
sikerült a kikötői lángosozás! Ismételten köszönet 
érte Hermann Gábornak és kedves családtagjai-
nak!Új színt hoztak közénk a szak-,és középiskolá-
sok. ”Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 
50 óra „”közösségi””szolgálat elvégzése.Szociá-
lis, a tanuló helyi közösségeknek a javát szolgáló, 
anyagi érdektől független tevékenység, és annak 
pedagógiai feldolgozása...gondoskodás, felelősség-
vállalás...”” Öt  tanuló végezte a mi intézményünk-
ben lelkiismeretesen, már megszerezve a szükséges 
50 pontot. (Török Tünde, Németh Cinthia, Kovács 
Richárd, Kovács Lilla, Fehér Bertalan)

A legnagyobb várakozással az  Idősek Hónapjá-
nak gazdag programja elé nézünk.  Muskó Zoltánné
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Alapítványi bál
A Magyar Bálint Általános Iskoláért Alapítvány hagyományos bálja 2014. november 15-én, szombaton 
19 órakor lesz a Panoráma Étteremben.  Az alapítvány kuratóriuma, a szülői szervezet és a pedagógusok 
szeretettel várják a kedves szülőket, hozzátartozókat, barátokat és minden szórakozni vágyó vendéget.
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2014. augusztus 15-én délután a bölcsődében ismét 
felhangzott a nagycsoportos gyerekek búcsúéneke. 
Az intézmény nyári zárása előtti utolsó napon tartott 
ballagási ünnepségen 11 gyermek búcsúzott a bölcső-
détől. A rövid ünnepi beszéd után, a gyerekekről ké-
szített pillanatfelvételekből összeállított diavetítést 
tekinthették meg a vendégek, majd finomságokkal 
tele rakott asztal várta a ballagó „nagyokat”. 

A hagyományosan megrendezett ünnepséghez, idén 
csatlakozott a város 25. évfordulója alkalmából ösz-
szeállított kiállítás is, amelyen az 1980-as évek vé-
gén használt bölcsődei tárgyak, ruhaneműk, fotók 
kerültek bemutatásra. Az érdeklődő vendégek meg-
tekinthették a múlt ereklyéit, majd a csoportszobákba 
kukkantva a jelenkorba is bepillanthattak egy percre. 
Érdekes kontrasztot mutatott a két állapot, rávilágítva 
az idő múlására. 

Ünnepségünk végén a gyerekek és szüleik szeretet-
tel búcsúztak kisgyermeknevelőiktől. Ildikó, Erika, 
Csilla, Melinda, Bözse, Kata és jómagam gyönyörű 
virágcsokrokkal, millió puszival arcunkon és öröm-
mel szívünkben tértünk aznap haza otthonunkba. Kö-
szönjük a sok szeretetet ,amit egész évben kaptunk és 
ezúton is boldog óvodáskort kívánunk minden kiscso-
portos ovisnak!

Szeptember 1-jén új nevelési év kezdődött a bölcső-
dében is. Az elballagott nagycsoportosokat új lakók 
váltják fel. Szeptember végéig 18 főre egészül ki a 
gyermeklétszám, majd év közben folyamatosan szok-
tatjuk be a bölcsődébe az új gyermekeket. A 2014- 
15-ös nevelési évben a csecsemő csoportban Balogh 
Erika és Tölgyesi Csilla, a nagycsoportban Feketéné 
Módos Ildikó és Czink-Pécsi Melinda várja szeretettel 
a gyerekeket. Október elejétől újra aktív a bölcsődei 
időszakos gyermekfelügyelet is, erre a szolgáltatásra 
a megszokott időben (kedd, szerda 8.30-12.00), Hei-
dinger Zsoltné Ari Edina, fogadom a gyerekeket.  

Heidinger Zsoltné Ari Edina

Bölcsődei hírek

Színházban jártak az ovisok!
A Fonyódi Óvoda és 

Bölcsőde középső- és 
nagycsoportos gyer-
mekei 2014. szeptem-
ber 15-én, a Fonyódi 
Kulturális Központba 
kaptak meghívást, a 
Sicc című interaktív 
bábelőadásra. 

A gyermekek nagy 
örömmel vették birto-
kukba a színházterem 
nézőterét. Lenyűgöző 
volt számukra a hely 
szépsége, kellemes 
hangulata. Izgatot-

tan várták, hogy elkezdődjön az előadás, és megis-
merkedhessenek a szereplőkkel. Nagyon tanulságos 
történetet láthattak arról, hogy Sicc, a cica miként 
talált barátokra. Előadás közben hangosan énekeltek 
együtt  a rókával, és a mesemondóval, a történet két 
főszereplőjével. A műsor alatt is sokszor fejezték ki 
tetszésüket vidám kacajjal, és a mese végén hatalmas, 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazták a szereplők já-
tékát. A gyermekek kedves, felejthetetlen élménnyel 
gazdagodtak.

Nagy öröm számunkra, hogy helyben, Fonyódon, 
ilyen szép környezetben vehettünk részt színházi 
előadáson.

Reméljük, hogy még sok érdekes történetet látha-
tunk itthon.

   Madarászné Proity Marianna
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Október az idősek hónapja

A városban Fonyód Város Önkormányzat, a Városi 
Kulturális Központ és az Alapszolgáltatási Központ  
összefogása eredményeként jött létre az idősek hó-
napja programsorozat.

Az október elsejei, Gimnáziumban rendezett nyi-
tórendezvényen az általános iskolások műsora után 
a Holdvilágos Éjszakán című zenés előadást láthat-
ták a jelenlévők. Az előadásokat követően a Fonyód 
Konyha Kft. jóvoltából mindenkit megvendégeltek 
egy finom vacsorával. A rendezvény nagy érdeklődés 
mellett végig jó hangulatban zajlott.

Október hetedikén újabb rendezvény várt a város 
rangidős polgáraira. Egy szervezett hajóút keretében 
közel kétórás sétahajózásra várták őket a szervezők. 
A hajón a kaposvári Megarox Társulat kedveskedett 
operett műsorával a vendégeknek. A vendéglátásról 
itt is a Fonyód Konyha Kft. gondoskodott, kitelepült 
büfével. Este az új Kulturális Központ színház termé-
ben Poór Péter és Molnár Orsolya előadását tekinthet-
ték meg az érdeklődők. A rendezvénysorozat minden 
egyes programja eddig telt ház előtt zajlott. 

szerkesztőség
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„A Balaton és én” rajz- és festménypályázat

Az intézmény fennállásának 40-ik évfordulója 
alkalmából a Somogyi TISZK  Bacsák György Ta-
gintézetének Humán Munkaközössége „ A Balaton 
és én” címmel rajz- és festménypályázatot hirdet.

Iskolánk névadója, Bacsák György az utolsó ma-
gyar polihisztorok egyike. Nem csupán a csillagá-
szat, geológia, jogtudomány és részészet területén 
alkotott maradandót, hanem köztudottan a magyar 
tenger szerelmese volt, aki festőművészként is le-

tette a névjegyét. 
A pályázat kiírói  - Bacsák 

György szellemi öröksége nyo-
mán haladva - olyan rajzokat, 
festményeket várnak, amelyek 
valamilyen módon a Balaton és 
a közelében élő ember kapcsola-
táról szólnak.

Az alkotásokat személyesen Kalász Zoltán Tanár 
Úrnál adhatjátok le, illetve elküldhetitek postán is-
kolánk címére (8640 Fonyód, Béke u. 1., a boríté-
kon PÁLYÁZAT felirattal).

További információt a 06-30/348-4696-os tele-
fonszámon, illetve a horvathpeter@liveedu.bacsak.
hu e-mail címen kaphattok. 

Egy pályázó maximum három munkával nevez-
het! Kérjük, hogy az alkotások nagysága az A/3-as 
méretet ne haladja meg!

A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el, majd 
iskolánkban kiállítjuk őket. A legjobban a Bacsák 
Napon, november 14-én értékes jutalomnban része-
sülhetnek. 

Beadási határidő: 2014. november 6. (csütörtök)
Horváth Péter
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Csak természetesen! - A vitaminok és az ásványi anyagok
A vitaminok az élethez szükséges olyan szerves 

vegyületek, amelyeket szervezetünk nem, vagy nem 
elegendő mennyiségben képes előállítani. Bizonyos 
vitaminok élelmiszerekben csak kis mennyiségben 
fordulnak elő. Mivel étrendünket nem tudjuk állan-
dóan úgy alakítani, hogy az valamennyi szükséges vi-
tamint megfelelő mértékben tartalmazza, jót teszünk 
szervezetünkkel, segítjük működését, ha hozzájuttat-
juk a vitaminokhoz.

Egyre fokozódnak ugyanis az olyan környezeti 
ártalmak (levegő- és vízszennyezés, zaj stb.), ame-
lyek növelik mindannyiunk napi vitaminszükségle-
tét, különösen a nagyvárosokban élőkét. A gyorsuló 
élet okozta stressz, az alkohol, a nikotin, a koffein, 
a különböző tartósítószerek, a fogamzásgátló tablet-
ták mind-mind fokozzák szervezetünk igényét a vi-
taminokra. Beszédes példa: egyetlen szál cigaretta 
elszívása akár 100 mg C-vitamint is elpusztíthat a 
szervezetben. A vitaminok persze nem csodaszerek, 
de nélkülözhetetlenek az emberi test növekedéséhez, 
vitalitásához, az általános jó közérzethez. Közülük 
egyesek vegyi folyamatokat szabályoznak, mások a 
sejtek anyagcseréjéhez szükséges enzimek alkotóré-
szeit képezik, megint mások közvetlenül befolyásol-
ják a szervezet működését. A fokozott izommunka, a 
fehérje- és szénhidrátbevitel emelése jelentősen nö-
veli a napi szükségletet - ilyen esetekben mindenkép-
pen táplálék-kiegészítő készítményekre szorulunk.

Bár a reklámok leginkább azt sugallják, a vitaminok 
nélkülözhetetlenek szervezetünk helyes működésé-
hez, az ásványi anyagok legalább ilyen fontos szere-

pet játszanak az egészség megőrzésében.  Azzal azon-
ban kevesen vannak tisztában, hogy ásványi anyagok 
nélkül a vitaminok semmilyen jótékony hatása nem 
érvényesülhet. Ha ásványi anyagok nincsenek jelen, 
a vitaminok nem képesek működni, a szervezet nem 
tudja asszimilálni, beépíteni őket.

Az ásványi anyagok fontosságát az is jelzi, hogy 
míg a szervezet képes néhány vitamin előállítására, 
ásványi anyagokat nem tud szintetizálni, azokat kí-
vülről kell bevinni táplálkozás révén. A különböző 
ásványi anyagok más- más okból szükségesek szer-
vezetünk egészségéhez, és egyiket sem lehet haszno-
sabbnak nevezni a másiknál, valamennyi fontos a test 
megfelelő működéséhez. Az ásványi anyagok több-
sége szerepet játszik az anyagcsere folyamatokban, a 
megfelelő víz- és hormonháztartás fenntartásában, a 
csontok egészségének kialakulásában, megőrzésében 
és a szívverés szabályozásában.
forrás: paraatleta.blog.hu      N. Alexandra

LIONS: Bementünk az iskolába!
Szeptember elsején 

megkezdtük munkán-
kat „bementünk az is-
kolába”. Megbeszéltük 
nyári „élményeinket” 
Mindjárt az elején a 
november nyolcadi-
kai jótékonysági bál 
tennivalóit, feladatait 
egyeztettük. A helyszín 

a Gimnázium aulája lenne. A Vaklárma zenekar szó-
rakoztatja majd a résztvevőket.

A tagok majd felkeresik a szponzorainkat, hogy a 
bál sikere érdekében tombolatárgyakkal támogassák 
a klubot, amit előre is köszönünk. Örömmel vettük 
tudomásul, hogy az új Művelődési Házban kapunk 

mi is helyet , ahol az összejöveteleinket megtarthat-
juk. Ismét van egy tagjelöltünk, aki kérte, hogy jöhes-
sen közénk, és  munkájával segítse a klubot. Várjuk.
Kérelmek is érkeztek. Mégpedig Böjte Csaba újabb 
gyermekotthont szeretne létrehozni, és ennek a beren-
dezéséhez szeretnének segítséget kérni. Amikor meg-
kapjuk a bankszámla számát, akkor 50.000.- Forintot 
küldünk. Egy nagymama kért segítséget nagybeteg 
unokája gyógykezelésére

Nekik is 50.000.- Ft támogatást szavaztunk meg. 
Egy anyuka középiskolás gyermekének a szemüvegét 
nem tudta kiváltani, őket 30.000.-Ft-tal támogattuk.

 Röviden ennyi történés volt. Várjuk a kedves 
fonyódiakat a novemberi jótékonysági bálunkra!

A klub tagsága nevében:
Fábián Lászlóné
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A Fekete Sereg újabb megmérettető 24 órán van túl!
A Mátyás Király Gimnázium csapata immáron 4. 

alkalommal vágott neki a Nagybajomba vezető útnak 
szeptember 27-én, harminc diákkal és négy kísérő ta-
nárral. 

Szinte már rendszeresnek mondható, hogy szep-
tember utolsó hétvégéjén részt veszünk az Aludj más-
kor elnevezésű Somogy megyei 24 órás vetélkedőn. 
Ahogy az előző években, így most is tanúbizonyságot 
tettünk arról, hogy talpon tudunk maradni 24 órán ke-
resztül, és ki tudjuk hozni a legtöbbet a Fekete se-
regből. Idén a csillagjegyek vették át a szerepet, ahol 
mi a mérleget képviseltük. Amikor csak lehetőségünk 
adódott rá, megmutattuk, hogy mennyire kiegyen-
súlyozott a csapatunk, mind a sportban, a táncban, 
a logikai feladatokban és a kreativitásban is. Az elő-
zetes feladatokat tekintve a zenészeink fantasztikus 
produkciót állítottak össze, és a nyitótáncunkkal is 
taroltunk. A hagyományosan megrendezésre kerülő 
társastánc versenyen kemény kitartással dobogós he-
lyezést értünk el, a vízi sportokat szemléltető vicces 
divatbemutatón megnevettettük a zsűrit, a megúju-
ló energiaforrásokat bemutató makettünkkel pedig 
ámulatba ejtettük őket. Ezeken kívül csináltunk még 
akrobatikus táncot, lézer show-t, víz alatti éttermet, 

valamint kisfilmet is forgattunk arról, mi milyennek 
képzeljük el a nagybajomi szupergólyát. 

A 24. óra leteltével kihirdették, hogy a második 
helyen végeztünk, mindössze 4 ponttal lemaradva a 
nyertes Kaposvári Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium csapatától. Persze vigasztalt minket, hogy 
már második alkalommal hozhattuk haza a Fair play 
kupát. Ezúton szeretném megköszönni kísérő taná-
rinknak, Kalota-Czippán Andreának, Orbán-Teveli 
Teklának, Kozák Attilának és Cziráki Tamásnak a se-
gítséget, illetve az egész csapatnak a részvételt és a 
kitartó munkát.             Hideg Bernadett

Kihűlt a világ - Új vizeken járok

Mohai Gábor Kazinczy -díjas előadóművész, a Ma-
gyar Rádió bemondója, 1978-ban kezdett dolgozni, 
gyermekkoromból jól emlékszem rá és karakteres 
hangjára.  Amikor megkaptam a Múzeum meghívóját 
Kihűlt a világ című estjére, amely azt ígérte, hogy a 
huszadik század verseiből szaval majd, kétségem sem 
volt, hogy ott a helyem a közönség soraiban. A ne-
gatív kicsengésű cím ellenére a reményteli jövőkép 
megcsillanását vártam, de ez sajnos elmaradt.

Egy órán keresztül a félelem, a kiszolgáltatottság, 

halál érzésével foglalkozó költeményeket hallottunk 
olyanoktól, mint Pilinszky János, Nagy László, Ratkó 
József. Mindez a nemzethalál kérdését hivatott meg-
mutatni, körbejárni, amelyben erősen ránk rivall az is 
hogy mi emberek önmagunkat pusztítjuk el. 

Vajon az a közönség, aki szerda este ezt a ma már 
divatosnak nem nevezhető programot választotta, erre 
még nem ébredt rá? Nem inkább valami mást várt ti-
tokban, egy kis vigasztalást, fényt a szürkeségben? 

Az elszigeteltség, a közöny, a bizonytalanság ma 
életünk szerves része, aki lát, az jól tudja, nap mint 
nap szembesül vele. Aki szeretne ez alól feloldozást 
nyerni, az megpróbálja hittel, nyugalommal, folyto-
nos derűt kutatva élni a mindennapokat. Ez segíthet 
kivinni minket a mélységből, amibe saját magunkat 
hajszoltuk. 

Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse,
Röhögjenek a részeg evezősre.

Röpülj, hajóm,
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse.

(Ady Endre. Új vizeken járok)
Mellory

Reflexiók Mohai Gábor előadói estjére
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Két keréken

A  navigátor és poggyászhordó nem élheti át a bi-
ciklivel tekerők semmihez nem hasonlítható érzését...

Idén nyáron három alkalommal is megvalósult a 
várva-várt kerékpártúra. Gyurina  Marika lelkes szer-
vezése több éve ismétlődik hagyományként. 

Harminc gyerekkel indult az első út a Balaton körül, 
öt nap alatt, kisebb létszámú felnőttel ugyanezen az 
útvonalon három napon át a következő. Majd huszon-
négy felnőttel a Fertő tavat megkerülve, három nap 

alatt. Kísérő-segítők: Bodóné Nagy Orsolya, Gyuri-
na Máté, Horváthné Kemenesi Bea, Kolozs László, 
Sterczer Dóra, a buszt Szétag Timinek köszönjük szé-
pen.

A felnőtteknél is nagy kincs egy-egy ilyen út ebben 
a ”facebook-os”, interaktív világban.

Hiszen olyan emberek formálódnak közösséggé, 
barátokká, akik a mindennapokban nem is találkoz-
nak, a kapocs kizárólag a kerékpározás szeretete, a 
jelentkezések kezdetekor.

Az izzasztó utak hozadéka: kitartás - erőnlét - lel-
kesedés - hangulat - a ”nem adom fel” - a valódi, 
emberi kapcsolatok kialakulása, az egymásrautalt-
ság-sok-sok nevetés...

A nehéznél is nehezebb útszakaszok is úgy szépül-
nek emlékké,hogy alig várjuk a következőt!

Mi, kísérőként is nagyon szeretünk részesei lenni 
a fentieknek, mivel segíthetünk és a Balaton minden 
szegletének szépsége megunhatatlan, öröm újra meg 
újra megcsodálni!               Muskó Zsuzsa, Köcski Kati

Ültünk a mólón: Bornai Tibor könyvbemutatója
Bornai Tiborral, a mai napig létező KFT zenekar 

dalszerzőjével, énekesével és feleségével Eszterrel 
még a múlt télen ismerkedtem meg a Galériában. Ak-
kor néhány óra után már családias légkörben többed-
magunkkal ültünk a feng shui alaptanfolyamán. A szó 
nemes értelmében egyszerű, de érdekes embereknek 
látom őket, cseppet sem „divatosak”, hiába is keres-
nénk bennük ennek nyomát, régi értékek szerint élők, 
természetesek, amivel én inkább tudok azonosulni. 

Most, őszelőn zenés könyvbemutatójuk kapcsán ta-
lálkoztam velük újra. 

Ekkor fejtettem meg, hogy Bornai személyiségében 
számomra mi is a vonzó; tökéletesen megőrizte gyer-
meki énjét a világhoz közelítő nagy igazságérzetével, 
érzékeny rácsodálkozásával. Eszterrel, párjával első 
ránézésre is egységet alkotnak. Bornai Tibor, becene-
vén Dráni sokadik könyve bemutatását is hozzá illő-
en, stílusosan intézte. Vámos Miklós íróbarátja min-
tájára elegánsan felmutatva a könyvet megtörténtnek 
vette a könyvbemutatót, majd inkább a gitározásnak, 
éneklésnek szentelte a rendelkezésre álló időt. Jól tet-
te, mert dalai, sajátosan értelmezett történetei révén 
remekül szórakoztunk és nem mellesleg alig vártam, 
hogy a kezembe vegyem a könyvet. A szubjektív úti-
kalauz, Akarattyától Keneséig negyven fontos helyét 
mutatja be a tónak és környékének. Friss, mai képeket 
villant fel benne, nemcsak a mutatóst, a szépet engedi 

látni, hanem azt is, ami nincs az orrunk előtt, vagy 
legszívesebben nem vennénk észre.  

A filmrendező feleség fényképezőgépével készült 
fekete-fehér képek tökéletesen egészítik ki a tartal-
mat.  Nekem ettől válik szimpatikussá mind a könyv, 
mind a házaspár.  A Balatonhoz kapcsolódó sztorikért 
pedig külön hálás vagyok, új ismeretekre leltem és 
megnevetettek.

„ Egy életet át tudnék üldögélni valamelyik balato-
ni mólón” -, írja a szerző könyve fülszövegében. Így 
még sose fogalmaztam meg magamnak, de mi, akik 
több éve a Balaton parton élünk, ismerősnek érezzük 
ezt az érzést.

A könyvet kereshetik a könyvtárban.
Mellory
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IV. Családi futónap

Szeptember 21-én került megrendezésre a FIFE és 
a Fonyódi szabadidő munkacsoport szervezésében az 
idei Családi futónap, immáron negyedik alkalommal. 
Több mint 150 induló állt a rajthoz, hogy lefussa a 3,6 
kilométeres távot. Családi programról lévén szó min-
den korosztályból neveztek a táv teljesítésére. Szép 
számban jelen voltak az óvoda és az általános iskola 
növendékei is, akik a szüleikkel nagyszüleikkel mé-
rettették meg magukat. Ebben az évben programok is 

várták a résztvevőket, hogy még színesebb legyen a 
vasárnap délelőtt. A fizikai erőpróba után szellemi ve-
télkedőben és ügyességi játékokban jeleskedtek a fu-
tók.  A csodálatos napsütésben kicsi és nagy egyaránt 
jól szórakozott. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
támogatóknak a nagy számú felajánlást és  az önkén-
tesek odaadó munkáját. Az első három helyezett: 1. 
Szántó Zsombor 7.a; 2. Czink Mátyás 6.b; 3.Hunyadi 
Mátyás 2.a  gratulálunk minden célba érkezőnek. A 
hagyomány nem szakad meg, jövőre ismét futónap, 
az ötödik!               Szervezők

Somogy Megyei Duatlon Diákolimpiai döntő
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is a Deseda Tó 

partján került megrendezésre a Somogy Megyei 
Duatlon Diákolimpia Döntő. Versenyzőink minde-
gyik korcsoportban képviselték klubunkat és iskolái-
kat. Helyezéseikkel kvalifikálták magukat a 2014. ok-
tóber 11-ei Országos Duatlon Diákolimpia Döntőre, 
melynek Rádpuszta ad otthont. 

Helyezések:

2. korcsoport

1.Szerdahelyi  Dorka - Palonai Magyar Bálint Álta-
lános Iskola - Fonyód

4. korcsoport

2. Simon Szimonetta - Mátyás Király Gimnázium 
– Fonyód

3. Pintér Rebeka - Mátyás Király Gimnázium – 
Fonyód

5. korcsoport

2. Szerdahelyi Szonja - Mátyás Király Gimnázium 
– Fonyód

3. Szabadkai Miklós - Mátyás Király Gimnázium – 

Fonyód
4. Kutasy Kamilla - Mátyás Király Gimnázium – 

Fonyód

6. korcsoport 

1. Bujdosó Ferenc - Mátyás Király Gimnázium – 
Fonyód

4. Kutasy Kamilla - Mátyás Király Gimnázium – 
Fonyód

Hömöstrei Péter
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Floorball / Unihoki

A júniusi U15 floorball győzelem után sem állt meg 
a negyedik, most már ötödik korcsoportos lányok 
sportélete. Két hét pihenő után meghívást kaptak a 
budapesti Origo floorball csapattól nyílt edzésre, ahol 
olyan jól szerepeltek, hogy szerződést ajánlottak ne-
kik. Közös megbeszélést követően úgy határoztunk-
hogy egy-két év múlva kerül erre sor. Augusztusban 
az Origo felnőtt fiú csapata jött hozzánk edzőtáboroz-
ni. Az öt napos, napi kétórás edzéseken a lányok is 
részt vettek. A lendületes, kemény edzéseken sok jó 
tapasztalatot szereztek. 

Szeptemberben következett Érden a válogatott vá-
logatás. Az egész napos fárasztó edzések után, a ki-
emelkedő játékuk, hozzáállásuk eredményeként a 
Szövetségi Kapitány visszavárja őket. 2016-ban Ka-
nada a cél. 

Az Osztrák felnőtt férfi csapat is Fonyódon tartotta 

a háromnapos edzőtáborát. Az utolsó nap a lányokkal 
és a fiúkkal (vegyes csapat) játszottak barátságos mér-
kőzést. Az edzőjüknek, Jorgosznak gratulálva (ő szer-
vezte az edzőtábort) mindenki jól érezte magát. Igé-
retett tettek arra, hogy jövőre visszajönnek. Október 
11-én már komoly összecsapások kezdődnek az OB2 
U-17 unihoki bajnokságokban. Mind a két floorball 
edző, Jorgosz és Tarcsay Gyuri benevezte a lányokat 
az Országos bajnokságra. Gyuri csapata az U13-ban 
vesz részt.: Bodó Kata, Csonták Kornélia, Huber Lili, 
Köves Réka, Turóczi Henrietta, Rákóczi Gréta. 

Jorgosz csapata az U17-ben szerepel. Kárász Dori-
na, Horváth Klaudia, Tóth Dorottya, Kötél Dorottya, 
Szerdahelyi Szonja, Pintér Rebeka, Frankberger Kit-
ti, Szabó Karina, Katona Dominika, Holicska Emese, 
Vörös Kiara,Vörös Korina.

Az eddigi szereplésük alapján nincs ok az izgalom-
ra, de azért szurkoljunk nekik! 

Sonnenschein Krisztina

IV. Balaton Átevezés: részletes eredménylista
Fonyód-Szigliget-Fonyód
Férfi  kajak 1: 1. Kassai Álmos
                       2. Szegődi Gábor
                       3.Rónai Balázs

Férfi kajak 2: 1. Panka Dániel - Tonk Dávid

Kenu:1. Horváth Bence – Horváth Nikolett – Andro-
sovszki  Réka

Fonyód-Badacsony-Fonyód 
Női kajak 1: 1. Fodor Miklósné
           2. Dr. Schmidt Andrea
            3. Bérces Edit

Férfi kajak 2: 1. Kolbe Árpád – Francsics Zoltán
                       2. Emkő Balázs – Szabó Anita
                        3. Alföldi Zoltán – Alföldi Bálint 

Kenu: 
1. Bánfi Barnabás – Szabó Márta – Kuncz Valentín
2. Végh Mariann – Balla Gyula – Miata Mercedesz
3. Kázsmér József – Gelencsér Soma – Varga Márton 

Férfi kajak 1: 1. Konkoly Kristóf
                        2. Konkoly Imre 
                        3. Kovács Ferenc

Evezős csónak: 
1. Vöröczki Hajnalka – Vöröczki András
2. Keszthelyi Veronika – Dr. Keszthelyi Attila 
3. Recska Pál – Moór Melinda 

Legfittebb hölgy átevező:  Bognárné Huzsvai Cecília
Legfittebb férfi átevező:  Vöröczki András

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
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EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
KERESSEN MINKET!

06-20/521-7002
hirmondo@fonyod.hu




