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Közélet

Döntött a képviselő-testület  – a 2013. augusztus 28-i ülés összefoglalója –

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és…

- elfogadta a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről szóló beszámolót, valamint a két 
ülés között végzett tevékenységről szóló 
tájékoztatót.

- elfogadta a közterület-használat 
és a helyi közút nem közlekedési célú 
igénybevételének szabályairól szóló ön-
kormányzati rendeletének módosítását a 
fi lmforgatást akadályozó rész „kérelem-
re” szó kiegészítésével.

- jóváhagyta a Fonyód-Balaton-
fenyves Szociális Társulás Társulási 
Megállapodását és felhatalmazta, a Pol-
gármestert a Társulási Megállapodás alá-
írására.

- megtárgyalta a Fonyód- Balaton-
fenyves Alapszolgáltatási Központ külső 
és belső ellenőrzések tapasztalatairól, 
azok végrehajtására tett intézkedésekről 
szóló előterjesztést, ellenőrzések eredmé-
nyét tudomásul vette.

- elfogadta a Palonai Magyar Bálint 
Általános Iskola 2012. évi kompetencia-

mérésről valamint a 2012/2013-
as nevelési évben végzett szakmai 
munkájáról, és a szakmai prog-
ram végrehajtásának értékelésé-
ről szóló beszámolóját.

- elfogadta a Fonyód Város 
Önkormányzat 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról beszámolót.

- kihirdette a „Legyél Te 
is természettudós” – Laborfejlesztés a 
fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban 
benyújtott pályázattal kapcsolatos képzé-
si tevékenységek ellátására kiírt pályázat 
nyertesének az Ybl Miklós Pénzügyi és 
Számviteli Szakközépiskolát.

- támogatta az EACEA pályázati 
kiírás keretében a Testvérvárosi talál-
kozó című pályázat, az NKA – Vizuális 
Művészetek Kollégiumához pályázat és 
a Visegrádi Alapok Standard pályázati 
kiírás keretében a Fotó Workshop témá-
jú pályázati anyag benyújtását és a 2014. 
évi költségvetés terhére biztosítja hozzá a 
szükséges (30 %) önerőt.

- elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési 
Terv).

- módosította a folyamatban lévő, 
Városközpont Funkcióbővítő Integrált 
Fejlesztése c. projekt Városi Kulturális 
Központ és Könyvtár című részének el-
húzódó kivitelezése miatt a korábban kö-
tött műszaki ellenőri szerződést aszerint, 
hogy érvényességét meghosszabbítja, 
2013. 11. 30. az eredményes műszaki át-
adás-átvételi eljárás tervezett időpontjáig.

Bodai Jázmin Szvetlána          
Anyja neve: Csontos Ágnes 

Apja neve: Bodai Balázs
Szül.idő: 2013.07.06.Megszülettünk!

Vikidál Ferenc János
Anyja neve: Geczki Erika
Apja neve: Vikidál Ferenc

szül.idő.:2013.08.13.

Zsámbok Antal        
Anyja neve: Nemes Anna            

Apja neve: Dr. Zsámbok Viktor
szül.idő: 2013.08.17. 

Kollmann Péter       
Anyja neve: Dr. Krauss Ágnes Orsolya  

Apja neve: Dr. Kollmann Gergely
szül.idő: 2013.08.20. 

Kollmann Ádám       
Anyja neve: Dr. Krauss Ágnes Orsolya   

Apja neve: Dr. Kollmann Gergely 
szül.idő: 2013.08.20.

Forró Zsombor
Anyja neve: Bogdán Anita                   

Apja neve: Forró Gábor 
szül.idő: 2013.07.21.                

Kovács Ábel 
Anyja neve:  Molnár Melinda 

Apja neve: Kovács Gábor
szül.idő: 2013.08.05.

Kiss Zoé Eszter                     
Anyja neve: Góber Eszter                   

Apja neve: Kiss Zoltán
szül.idő: 2013.07.15. 

Halasi Lilien

Anya neve: 
Kovács Réka

Apa neve: 
Halasi Norbert

szül. idő: 
2013. július 24 

(11:01 perc)
súlyom: 3110 gramm

- elfogadta az intézményi étkezési 
térítési díjak korcsoportonkénti egysége-
sítésére az előterjesztésben foglalt térítési 
díjakat, törölte a késedelmes fi zetésre vo-
natkozó szabályozást.

- nyilatkozott, mint a Délnyugat 
Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 
tagja, hogy a „Települési szilárd hulla-
dékgazdálkodási rendszer továbbfej-
lesztése a Délnyugat Balatoni Hulladék-
gazdálkodási Társulás területén” című 
pályázaton kívül az adott projekthez, 
projektelemhez kapcsolódóan más pályá-
zatban, támogatási konstrukcióban nem 
vesz részt.

Továbbá, hogy általa az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és 
a Megvalósíthatósági Tanulmányban fel-
tüntetett adatok, információk a valóság-
nak megfelelnek, az abban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót ismeri.

A testület következő rendes ülése 
szeptember 26-án, csütörtökön lesz a vá-
rosháza nagytermében. A testületi ülés 
anyaga megtekinthető a www.fonyod.hu 
weboldalon.
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Közélet

- Milyen személyi változások történtek az ön-
kormányzat és a város életében és mi indokolta 
azokat?

Polgármester: Gyakorlatilag 3 jelentős személyi vál-
tozás történt az elmúlt időszakban. 

Az egyik, mely a Polgármesteri Hivatalt érintette, a 
jegyző távozása. A jegyzői pályázatok kiírása illetve jegyzői 
munkakör betöltése esetén a törvényi szabályozás szerint 
maximum 6 hónapos próbaidő áll rendelkezésére a mun-
káltatónak arra, hogy eldöntse tudnak-e együtt dolgozni, 
illetve megfelel-e a munkastílusa, munka tempója az adott 
dolgozónak. Ez alatt a próbaidő alatt szüntettem meg jegy-
ző úrnak a jogviszonyát. Tudni kell a jegyzői feladatokról, 
hogy egy nagyon szerteágazó komoly jogi és közigazgatási 
tudást igénylő feladat. Akinek nincs kellő gyakorlata, annak 
nagyon nehéz megoldani a felmerülő problémákat. Úgy 
éreztem, hogy hiányzott az a rutin, ami a gyorsan változó 
közigazgatást ellensúlyozni és kezelni tudta volna, illetve a 
hivatali dolgozóknak a gördülékeny munkavégzéséhez kel-
lő segítséget nyújtott volna. Ezért döntöttem a testülettel 
egyeztetve úgy, hogy megpróbáljuk még egyszer kiírni a 
pályázatot, hiszen a hivatalok átszervezése okán lehetnek 
olyan megfelelő szakemberek, akik munkát keresnek vagy 
munkahelyet változtatnának. 

Következő, ami fontos és talán legjobban meglepte a 
város lakóit a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profi t Közhasznú Kft. igazgatójának az ügyvezetői megbi-
zatásának visszavonása. Tudni kell, hogy ez egy hosszabb 
folyamat végkifejlete volt. Már a hóeltakarításkor jelentkez-
tek olyan szervezetlenségi problémák amihez nem voltunk 
hozzászokva. Igazából ezek a problémák a szezonra, nyár 
elejére csúcsosodtak ki pl.: útkarbantartások, önkormány-
zati zöld területek karbantartása, intézményüzemeltetési 
feladatok hiányosságai során. Elég sok volt az elégedet-
lenség a strandok állapota miatt is. Az önkormányzatunk 
célja, hogy az idelátogató turista de akár az itt lakó polgár 
is elégedett legyen szolgáltatásainkkal. Ezért mindent el 
kellett volna követni a Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Nonpofi t Közhasznú Kft. igazgatójának, hogy a város 
tisztasága és rendezettsége elvárt képet mutasson. Ezen 
túlmenően a Kft. bevállalt egy közel 440 Millió Ft-os vá-

rosfejlesztési projekt lebonyolítását, melyben a Kft. 
a kedvezményezett, azaz a porjektgazda. A projekt 
része a Sándortelepi főveny strand, a parkolónak a 
bővítése, a Bélatelepi kikötő, valamint a Kripta villa 
felújítása. Az előzetes ütemezés szerint idén július 
1-re el kellett volna készülnie a föveny strandnak, a 
parkolónak és a villa felújításának. Ezzel szemben 
az engedélyek beszerzése és egyéb ügymeneti hiá-
nyosságok okán el sem kezdődtek a beruházások.  
Nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen nagy projekt 

esetében veszélyeztessük a megvalósulást és nem utolsó 
sorban elmaradjanak azok a beruházások melyek az itt élő 
városlakók és az ide látogató turisták remélhetőleg nagy 
megelégedettségét szolgálná. Ezért gondolta úgy a Kép-
viselő-testület, hogy egy olyan határozott igazgatóra van 
szükségünk aki ezekkel a feladatokkal megbirkózik.

Számomra is sajnálatos változás volt továbbá, hogy az 
Alapszolgáltatási Központ Intézmény vezetője felmondott. 
Sajnos családi okok miatt visszaköltözött Budapestre. Elé-
gedett volt vele a szakma megyei vezetése és az idős embe-
rek is a városban, hiszen egy empatikus, jó szervező vezető 
volt. És elégedett volt a munkájával a testület és jómagam 
is. 

Lesz-e még egyéb személyi jellegű változás a kö-
zeljövőben? 

Polgármester: Nem tervezünk változásokat hisz ezek 
is jelentős változások voltak a város életében. De mint tud-
juk a változások korát éljük és ez mostanában különösen 
igaz az önkormányzatokat érintő feladatkörökre. Átalakult 
a közigazgatás, mely átalakulás magával hozta az elvárások 
megváltozását. A mai működési helyzet egy más jellegű ve-
zetői szemléletet kíván. Hiszek benne, hogy döntéseink a 
város javát szolgálják. 

Interjú: Jelentős személyi változások a város életében…

Megkérdeztük a polgármestert.
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Fonyódi díjazottak Szent István ünnepén

Állami kitüntetést 
a do mányozott a köztár-
sasági elnök Dr. Lukács 
Csabának.

Államalapító Szent Ist-
ván ünnepe, augusztus 20-a 
alkalmából Dr. Áder János, 
Magyarország köztársasági 
elnöke Magyar Ezüst Érdem-
kereszt állami kitüntetést 
adományozott Dr. Lukács 
Csaba Gábor nyugalmazott 
fonyódi állatorvosnak,  kajak 
- kenu edzőnek, eredményes 
állatorvosi, közéleti és közösségi munkája, a vízisportok-
kal történő egészséges életmódra nevelés megvalósítása 
érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. A kitün-
tetést 2013. augusztus 20-án Budapesten, a köztársasági 
elnök megbízásából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter adta át.

Dr. Lukács Csaba nyugállományú állatorvos, kajak 
- kenu edző, Kolozsváron született, szülei a háború után 
Somogyba költöztek. 1967. óta Fonyódon él, és egészen 
nyugdíjazásáig itt is dolgozott állatorvosként. Aktív részt-
vevője és legfőbb szervezője a fonyódi vízi sport-
életnek. 1967-ben 45 éve megalakította a helyi ka-
jakkenu szakosztályt, ami később vitorlázással és 
szörfözéssel is kiegészült. Főként az utánpótlás ne-
velésével foglalkozott, három generáción keresztül, 
több mint ezer gyermeket oktatott díjazás nélkül 
vízi sportokra. Az ország szinte minden folyójára 
vízi túrákat, télen pedig sítáborokat szervezett. 15 
éven át aktív szervezője a téli balatoni sportéletnek 
is (jégszörf, korcsolya versenyek, családi progra-
mok). 1989-90-ben az romániai forradalom idején 
több segélyszállítmány összeállításában is részt vett 
erdélyi magyaroknak. 1990-94. között Fonyód város 
képviselő-testületének tagja volt. A kilencvenes évek 
elején a Kereszténydemokrata Néppárt Somogy me-
gyei alelnöke. 1994-1999-ig sokgyermekes családo-

kat táboroztatott Fonyódon, 
melynek elismeréseként a 
Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete „NOE” díjjal tün-
tette ki. 2001-ben megkapta 
a „Fonyód Polgáraiért Díjat”, 
2007-ben a „Somogy Polgá-
raiért Díjat”. Nyugdíjba vo-
nulása óta is aktívan sportol, 
mai napig a junior korosz-
tálynak társadalmi munká-
ban kajak-kenu edzéseket 
tart.

A rendőreinkre is büszkék lehetünk
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Miniszte-

ri Elismerő Oklevelet adományozott Szita Szabolcs rendőr 
főhadnagynak, a Balatoni Vízirendészeti Redőrkapitány-
ság Fonyódi Rendőrörs nyomozójának, a Balaton halállo-
mányának megőrzése érdekében évek óta végzett kiemel-
kedő munkájáért, az orvhalászat felszámolása terén elért 
eredményeiért.

fonyod.hu / Fotó: kormany.hu

Mindenkit vil-
lámcsapásként ért 
a hír: tragikus hir-
telenséggel elhunyt 
Bolvári József, a fo-
nyódi kesztyűgyár 
igazgatója. Kedves, 
közvetlen egyénisé-
gét, derűs életszem-
léletét mindenki sze-
rette. 

1967-ben Pécs-
ről jött Fonyódra, 
több szakemberrel 

együtt, a hetvenes évek közepén érte el az üzem termelé-
si kapacitásának csúcsát. Előbb igazgatóhelyettese, majd 

igazgatója, 2005-től társtulajdonosa lett a kesztyűgyárnak. 
Szakmai felkészültsége, szervezőkészsége, kapcsolatai és a 
piaci viszonyok ismerete révén az üzem átvészelte a kilenc-
venes évek recessziós válságát. Bővítésre és profi lváltásra 
is sor került Európában és világszerte ismertek a fonyódi 
bőripari készítmények. 

Az ő érdeme harmincöt munkahely megtartása a bedol-
gozói hálózat mellett, akkor, amikor a környéken termelő-
üzemek tucatjai, munkahelyek ezrei szűntek meg. A város 
közéletében is aktívan részt vett, öt demokratikus választá-
son albizottsági elnök volt.

Jóska, még égnek a fények a kesztyűgyárban most is. 
Mindenkinek hiányzol, gyászolnak családtagjaid, barátaid, 
gyászol az egész város.

 Isten veled!
Mezei István 

Elhunyt Bolvári József 
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K Ö Z L E M É N Y
AZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT - FONYÓD 2012. ÉVRE VONATKOZÓ GAZDÁLKODÁSI ADATAI

Mérlegadatok
2012. december 31.  E/Ft

   Immateriális javak      2 915
   Tárgyi eszközök       611 683
   Befektetett eszközök összesen     614 598
   Készletek       1 501
   Követelések       36 214
   Pénzeszközök       15 933
   Forgóeszközök összesen     53 648
   Aktív időbeli elhatárolások     84
   Eszközök összesen      668 330

   Induló tőke       113 860
   Tőkeváltozás       79 542
           ebből tárgyévi eredmény     3 013
   Saját tőke összesen      193 402
   Hosszú lejáratú kötelezettségek     19 978
   Rövid lejáratú kötelezettségek     25 520
   Kötelezettségek összesen     45 498
   Passzív időbeli elhatárolások      429 430
   Források összesen      668 330

Eredménykimutatás
2012. december 31.  E/Ft

   Közhasznú tevékenység bevétele     301 774
   Vállalkozási tevékenység bevétele       17 751
   Összes tevékenység bevétele:     319 525
   Közhasznú tevékenység költsége     298 772
   Vállalkozási tevékenység költsége       17 740
   Összes tevékenység költsége:     316 512

         Dr. Metz József sk. igazgató főorvos

Szeptemberben a tanévkezdéssel 
egyidejűleg lépett életbe az általá-
nos iskolában 16 óráig szervezendő 
foglalkozásokra vonatkozó szabá-
lyozás. A törvény szerint az általá-
nos iskolában 16 óráig foglalkozá-
sokat kell biztosítani. A tanulóknak 
kötelességük a 16 óráig szervezett 
tanórán kívüli egyéb foglalkozáso-
kon részt venni. Ezek a szabályok 
minden évfolyamra vonatkoznak.

A szülők kérésére az igazgatók 
felmentést adhatnak a foglalkozá-
sok alól. 

A törvény nem részletezi, hogy 
milyen indokkal kérhető, illetve mi-
lyen indokkal adható felmentés. Az 
indok tehát bármi lehet, sőt tulaj-
donképpen nem is kötelező a kérést 

Tanévkezdés – A kötelező délutáni foglalkozás bevezetése
megindokolni, de természetesen 
célszerű. A legáltalánosabb eset, 
ha valamelyik szülő, vagy nagy-
szülő otthon van és foglalkozik 
a gyerekkel. De a szülő kérhet 
felmentést akkor is, ha a gyerek-
nek rendszeres délutáni elfog-
laltsága van. Arra vonatkozóan 
sincs szabály, hogy a felmentés 
egyes napokra vagy egész hétre 
vonatkozik-e, tehát bármilyen 
megoldás lehetséges.

A felméréshez szükséges 
nyilatkozatokat iskolánkban a 
szülők már a tanévnyitó alkal-
mával kézhez kapták, így már a 
második tanítási naptól igénye-
ik szerint tudtuk megszervezni a 
tanulók délutáni elfoglaltságait.
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A szélenergia befogása (1) : általános tudnivalók
HA AUTÓZUNK A SZOMSZÉDOS AUSZTRIÁBAN, A TÁJAT GYAKRAN TARKÍTJÁK HATALMAS 

SZÉLPARKOK.   A TURBINÁK ELEGÁNSAN,  CSENDBEN,  FENSÉGESEN PÖRÖGNEK A SÍKON, ÉS ILYEN-
KOR  NEKÜNK  AZ  JUT  ESZÜNKBE,  HOGY  A  SZÉLNÉL  BIZONYÁRA  NINCS  OLCSÓBB  ÉS  TISZTÁBB 
ENERGIA.  NOS,  EZ RÉSZBEN  IGAZ,  DE  A  HELYZET  ENNÉL  ÁRNYALTABB.

Intézményi hírek

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi nyereményjátékok

www.zold-balaton.hu

Hirdetés

„Zöld-Balaton”- Térségi komplex kampány a Balaton- parton”

Azonosító szám:  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

A szél elektromos energiává alakítása sem annyira új, mint aminek gondoljuk: egy skót professzor, James Blyth már 1887-ben 
vitorlás turbinát épített a kertjében, a megtermelt árammal akkumulátorokat töltött fel, melyek a ház világítását biztosították. Pél-
dáját aztán sokan követték.

Fontos mérföldkőnek számít 1975.  Ekkor – az olajárrob-
banásra reagálva - indította el az USA, illetve a NASA a szél-
park programját.  13 szélturbinát építettek, és az ebből nyert 
tanulságok kövezték ki az utat fejlődéshez. Azóta a turbinák 
mérete és teljesítménye megsokszorozódott, és egyre több 
ország lát bennük fantáziát.

Az utóbbi években rohamtempóban növekszik a szélener-
gia előállítása, de az elektromos áram felhasználásának még 
így is csak kb. 3 százalékát adja. Igaz, nagy eltérések vannak az 
országok között. Dániában ez a szám már 25 százalék körül 
van, és akadnak olyan német vagy spanyol tartományok, ahol 
az arány még ennél is sokkal magasabb.

A 2011-es adatok szerint Magyarországon a szélenergia 
részesedése mindössze 1,7 százalék volt, ami messze elmarad 
az EU 6,3 százalékos átlagától. Mielőtt messzemenő konzek-
venciát vonnánk le ebből, vegyünk fi gyelembe néhány dolgot.  

Például azt, hogy Magyarország szélenergia szempontjából 
nem számít kedvező helynek.  Ha ránézünk a Kárpát-meden-
cét övező nagy hegyekre, mindjárt értjük az okát. A szakem-
berek szerint a szél ott hasznosítható jól, ahol legalább 7 m/s 
körül van a szél átlagos sebessége. Ilyen helyekből kevés van 
nálunk, nem véletlen, hogy a szélparkok zömét miért az or-
szág észak-nyugati szegletébe építik.

Ha ehhez még hozzáadjuk a technológia viszonylagos drá-
gaságát és a szél bizonytalansági tényezőit, akkor már közel sem tűnik olyan vonzónak egy kert végi szélturbina felállítása.

Mindezek ellenére könnyen el tudunk képzelni olyan helyzetet, amikor igenis érdemes körüljárni a kérdést, szakember segítségét 
kérni, majd osztani-szorozni. 

Folyt. köv.

A szélenergia befogása nem új ötlet.  A vitorlás hajókat már évezredekkel ezelőtt használtak őseink, a szélmalmok különböző 
típusai is vígan pörögtek az ókorban: segítségükkel gabonát őröltek vagy éppen vizet szivattyúztak. 
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Programok szeptember 14-től október 18-ig

19.  csütörtök

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

14.  szombat 23.  hétfő21.  szombat

26. csütörtök
  

27.  péntek

1. Kedd 3.  csütörtök 5.  szombat 10.  csütörtök

15:00
Fonyódi Múzeum 

Angyalok a 
gyermekek 
szemével

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 
8 hetes kortól
700 Ft/alkalom

18:00
Feng Shui Galéria

„Igyon egy kávét…”
R. Kárpáti Péter 
beszélget Dr. Papp 
Lajos szívsebész 
professzorral

18:00
Fonyódi Múzeum 

Protestáns Esték
Fényrajzolók 
fotókiállítás

18:00 és 19:00
Fonyódi Múzeum 

Kulturális 
Örökség Napja
Keresztes Zsuzsa 
kiállítás-megnyitója 
és 19.00-kor Lévay 
Péter koncertje

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 
8 hetes kortól
700 Ft/alkalom

18:00
Feng Shui Galéria

Baricz Kati
fotóművész
kiállításának 
megnyitója

16:00
Gimnázium

Idősek hónapja:
Vacsora és operett 
gála Vendégeink: 
Leblanc Győző és 
Tóth Éva

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 
8 hetes kortól
700 Ft/alkalom

15:00
Hajóállomás

Idősek hónapja:
Hajókirándulás

10:00
Fonyódi Múzeum 

Madármegfi gyelés

10:00
Fonyódi Könyvtár

Babatorna 
8 hetes kortól
700 Ft/alkalom

16:30
Fonyódi Könyvtár

Országos 
Könyvtári Napok
Egy 5 generációs 
fonyódi család 
bemutatása

13.  vasárnap 18.  péntek

10:00-15:00
Fonyódi Könyvtár

Könyves 
Vasárnap
A könyvtár ezen a 
napon 10.00-15.00-
ig nyitva tart

16:30
Fonyódi Múzeum

Magyar 
Festészet 
Napja

Helyszínek:
Alapszolgáltatási Központ (Fő u. 43.);  Általános Iskola (Fő u. 8.);  Balaton Kollégium (Ady Endre 
u. 1.);  Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.);  Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); Gimnázium 

(Hunyadi János u. 3.);  Könyvtár (Szent István u. 29.) Művészeti Iskola (Bartók Béla u. 22.)



Református 
Istentiszteletek 
rendje:

Evangélikus 
Istentiszteletek 
rendje:

Katolikus 
miserend:

kedd 18:30 Plébániatemplom
péntek 18:30 Plébániatemplom
szombat 18:30 Plébániatemplom
vasárnap
 8:00 Szent István Kápolna

 9:15 Ligeti Kápolna
 11:00 Plébániatemplom 
 18:30 Plébániatemplom

Gyerekmise: szombaton az esti 
szentmisék, a következő napon: 
szeptember 14., október 2.  Szeretettel 
várjuk a kisgyermekes családokat!

•
•
•
•

minden vasárnap, és egyhá-
zunk ünnepnapjain 11:00-kor 

Úrvacsorás Istentisztelet a hó-
nap utolsó  vasárnapján 

Minden számontartott, és 
leendő testvérünket is szeretet-
tel hívjuk a fenti alkalmakra!

•

•

szeptember 15. vasárnap 9:30 
úrvacsorás istentisztelet
október 6. vasárnap 9:30 
istentisztelet

A protestáns templomban 
(József u. 2.)

Házi bibliaóra szeptember 18-án, 
szerdán 16 órakor Ottóffy Attiláék-
nál (Dobó I. u. 2.)
Folytatódnak a Protestáns Kultu-
rális Esték  a Fonyódi Múzeumban 
szeptember 19-én, csütörtökön 18 
órakor  a Fényrajzolók Fotóklub ki-
állításának műsoros megnyitójával.

•

•

•

•

Zárul a 2013-as turisztikai szezon

A Fonyódi Turisztikai Egyesület üzemeltette 
a Tourinform Irodát az idei turistaszezonban is, 
június 15-augusztus 31. között. A Vigadó téren ta-
lálható információs iroda látogatottsága alapján a 
tavalyi évhez hasonló vendégforgalomról számol-
hatunk be, azonban a szállást kereső turistákon ke-
resztül pozitív változásokat tapasztaltunk. Szabad 
szálláshelyek iránt előzetesen érdeklődve – hét-
vége közeledtével számítva a betérők ilyen irányú 
érdeklődésére – július végétől az augusztus 20-i 
hétvégéig bezárólag azt tapasztaltuk, hogy a nyil-
vántartásunkban szereplő szálláshelyek nagyon jó 
kihasználtsággal működtek, szabad szállást csak el-
vétve tudtunk találni. Ezzel párhuzamosan termé-
szetesen a vendégek igényei is emelkedtek, elsősor-
ban partközeli és csendes szálláshelyet keresnek, és 
egyre gyakrabban igénylik az étkezési szolgáltatá-
sokat is. Sajnos továbbra is nagy hiányossága városunknak 
a szállodai kapacitás, amelyben akár 1-2 éjszakára is meg-
pihenhet az utazó, vagy ha hosszabb időt szeretne tölteni, 
akkor pedig a szálloda területén belül keres számos kiegé-
szítő szolgáltatást, szabadidős tevékenységet.

A jó időnek „köszönhetően” az idei nyáron kisebb igény 
mutatkozott napközbeni gyerekprogramok, foglalkozások 
iránt, bár több szolgáltató is szervezett rendszeresen prog-
ramokat. A kereslet-kínálat egymásra találását ez esetek-
ben az is nehezíti, hogy kevés információ jut el a turistához 
és az is későn, vagy előzetes jelentkezés szükséges egy-egy 
programra, a vendég pedig nem mindig tud (szeretne) elő-
re tervezni.

Az idei évben újdonságként az egyesület egy ajándék-
bolttal kiegészített információs pontot is üzemeltetett a 
Dísz téren, ahol leginkább információra éhes turisták for-
dultak meg, így jelentős vendégforgalomról számolhatunk 
be és jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy keresik, igénylik 
szolgáltatásainkat. Célunk, hogy itt jövő nyárra szebb, na-
gyobb, bővebb árukészlettel rendelkező turisztikai centru-
mot hozzunk létre.

A szezon meghosszabbításaként a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület szervezte-fi nanszírozta a Fonyódi Harcsafeszti-

vált, mely e cikk írásakor még nem valósult meg, de re-
mélem, mikor Önök ezeket a sorokat olvassák, már szép 
emlékekkel fognak visszaemlékezni a szeptember 6-8-i 
hétvégére, egyesületünk első nagyrendezvényének köszön-
hetően. 

Tourinform Iroda Fonyód
8640, Fonyód, Vigadó tér 1. (Hajóállomás)

Tel./Fax: +36 85/560-313Mobil: +36 20/9597-317; 
+36 30/2350-907E-mail: fonyod@tourinform.hu   

Web: www.itthon.hu 

Fonyódi Turisztikai Egyesület
8640, Fonyód, Szent István u. 63. 

Tel./Fax: +36 85/560-042
Mobil: +36 20/9597-317; +36 30/2350-907

E-mail: fonyod@balatonfonyod.hu 
Web: www.balatonfonyod.hu 

Közélet
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2013. június 20-án nyílt meg a Fo-
nyódi Múzeumi és Helytörténeti Egye-
sület rendezésében Gyémánt László 
festőművész kamara kiállítása a Fo-
nyódi Múzeumban, és ezen a kiállítá-
son a művész barátjaként, és minden 
tekintetben méltó partnereként Vukán 
György zongoraművész, zeneszerző, 
improvizatőr, és szabadon gondolko-
dó, független ember zenélt nekünk.

Nekem ez volt az utolsó alkalom, 
hogy élőben élvezhessem fantasztiku-
san gördülékeny, ösztönös és mégis 
nagyon mély, átgondolt zenéjét, a szo-
kásos, műfajok határain át-át szökő, 
de a legigényesebb kritikát is álló mu-
zikalitásával, visszafogott, de találó és 
szellemes geg-ek alkalmazásával tűz-
delt meggyőző előadásában.

Sajnos nekünk ez a kiállítás meg-
nyitó zene volt az utolsó alkalom, de 
azt hiszem a megnyitón részt vevők-

Közélet

kel együtt még a 
szerencsések közé 
tartozunk, mert 
mi legalább hallot-
tuk zenéjét alig két 
hónapja, a 2013. 
augusztus 12-én 
(tegnap) bekövetke-
zett váratlan halála 
előtt. 

A kiállítás meg-
nyitóján sokat beszélgettem Vele, fel-
elevenítettük a nagyon régre vissza-
nyúló ismeretségünket, ami persze 
sokkal inkább volt művész-rajongó 
viszony mintsem tartalmas barátság. 
Mindenesetre én emlékszem az első 
találkozásunkra, ami a Vukán-Berkes-
Kőszegi trió nagykanizsai koncertjét 
követő jam-session alatt volt, amikor 
a ‘70-es évek elején, egyetemistaként 
ott voltam az akkoriban híres kanizsai 
Jazz-hétvégén, és oda ülhettem a na-
gyok asztalához, és fi gyelhettem be-
szélgetésüket a zenéről, világról, szín-
padról, mindenről… Sok Koncerten 
láthattam Őt különféle formációkban, 
többek között Nagykanizsán, Buda-
pesten, Miskolcon, Balatonbogláron, 
és persze hallgathattam lemezről híres 
balett, fi lm és jazz felvételeit.

Megható volt, ahogy Vukán György 

és Gyémánt László a kiállítás megnyi-
tóján egymáshoz viszonyultak, ahogy 
felelevenítették a közös emlékeket, a 
közös munkát, a barátokat, a múltat. 

Számomra mindkettőjük meghatá-
rozó egyénisége a múlt és jelen száza-
dunknak, és mindketten sokat tettek 
azért, hogy kultúránk túlélje a viharos 
időket, a sok változást, amit ezek a 
századok hoztak nekünk. Nagyon iz-
galmas volt hallani a közös munka, az 
improvizatív zenére való festés emlé-
kének felidézését, a 2013.6.20-i pilla-
natnyi zene és a képek között. Sajnos 
mára már csak Gyémánt László van 
közöttünk, Gyuri már valahol máshol 
zenél…

De hiszem, hogy zenél, valahol 
mindörökké és emléke itt marad ve-
lünk. 

Köszönjük Gyuri, mondták sokan 
neki a szuggesztív koncertek után.

Emléke, zenéje, gondolatai, zené-
ről, előadó művészetről és egyebekről 
megmaradnak nekünk, de tegnaptól 
ismét szegényebbek lettünk, egy igazi 
Tehetség, egy Ember hagyott itt ben-
nünket.

Köszönöm Gyuri, mondom én is, 
a majdnem 72 évig tartó koncerted 
után…

Jesch Aladár

In memoriam…

Úgy ment el, ahogyan élt. Emberhez méltóan, szenvedés nélkül. Sietve távozott, 
búcsúzni sem volt időnk. Ő már átlépte a halál kapuját. Ó ha azon a júniusi napon, 
melyen mindannyian együtt voltunk és Őt köszöntöttük... Ha rálátásunk lett vol-
na a titkos jövendőbe, mennyivel bőkezűbben osztottuk volna feléje szeretetünket. 
Ám bíztunk benne, hogy lesz még időnk, hogy éreztessük vele, hogy mennyire tisz-
teljük, elismerjük és szeretjük Őt.

De az élet kiszámíthatatlan. A halál akkor sújt le, amikor egyáltalán nem számí-
tunk rá. Mi is azt gondoltuk, bőven van még időnk, így a búcsúzás örökre elmaradt. 
Igen, Ő volt a mi Ilusunk, a Naplemente Klub vezetője, aki 17 éven át állt Klubunk 
élén, és élete utolsó percéig kitartott mellettünk. Távozása nagy veszteség mind-
annyiunknak. Nem, nem egy csillag hullt le az égről, hanem egy kedves társunk 
napja áldozott le örökre. 

Mi ily módon emlékezünk feledhetetlen vezetőnkre, barátunkra, Módos Gézá-
né, Ilusra.

„A halálnak éjszakája Őt nem adja vissza már,
Mert a sírnak jéghazája, át nem léphető határ.
Legyen sírodon a béke, aludd csendes álmodat,

Bús sóhajunk, s emlékeink, őrizzék sírhalmodat.”

A Naplemente Klub valamennyi tagja nevében:
                                                                                                                                           Vargáné, Joli

Búcsú nélkül...
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Közélet

Az idei nyár is rövid volt – mint 
eddig az összes. Ráadásul időnként 
rettentően meleg. Igazi kihívás ez a 
kisgyerekes szülőnek, hiszen a hőség-
ben strandra menni nem tanácsos, 
a szobafogságot pedig egyik gyerek 
sem szereti. Joggal felvetődik a kér-

Idén nyáron augusztusban, immár 
harmadik alkalommal egy kis lelkes 
csapattal vettem részt biciklitúrán 
a Balaton körül. A festői tájról nem 
írok, megtették már előttem szavakkal, 
ecsettel művészien bánni tudó írók, 
költők, festők, képzőművészek. 

A csapat tagjai mindig változnak, 
attól függően kinek, hogy esik a „vál-
tása” vagy éppen nyaral-e a család-
dal, vagy dolgozik stb. Az biztos, hogy 
elől teker Gyurina Marcsi, hátul pedig 
Bodó Orsi és mi kettőjük közt libasor-
ban nyomjuk, tekerjük a kerékpárt, így 
baj nem lehet! 

Kereket, gumit cserélni, 
pumpálni, apróbb javításo-
kat elvégezni nőiesen, lakkos 
körmökkel is tudnak, ha pedig 
nagy gond támad, netán beesik 
a váltó a küllők közé és széttö-
rik a kerékkel együtt, tudják 
szinte minden településen, 
hogy hol van kerékpárszerviz, 
ahol megjavítják, helyre hoz-
zák a bajt. 

Kísérőink, Köcski Kati néni 
és Muskó Zsuzsa néni, akik 
lelkesen szállítják a csomag-
jainkat, előkészítik a terepet 

egy-egy megállónál, esti szálláshely-
nél, dinnyét, vizet esetleg pogácsát va-
rázsolnak elő a kocsiból, s mindig gon-
doskodnak arról hangos dudaszóval, 
hogy mindenki meghallja itt gurulnak, 
megérkeztek a fonyódi biciklis lányok, 
asszonyok. A három nap alatt átélt él-
ményekről, kalandokról újságban be-
számolni nem lehet, de biztos a több 
napig tartó nevetés, rihegés-röhögés, 
biztos pont a túra alatt, első este a bala-
tonfűzfői szálláshely, ahol elmondhat-
juk, hogy idén még a fürdőszobában és 
a konyhában is bicikli volt. 

F e l h í v á s !
Kedves Fonyódiak!
Amennyiben szeretnének rendszeresen értesülni a városban rendezett programokról, akkor küldjenek egy levelet 
a konyvtar@fonyod.hu email címre. Így minden héten elküldjük az Önök számára az aktuális programokat.

Fonyódi Kulturális Intézmények

Gondolatok a könyvtárban

Lányok két keréken

dés, hogyan töltsük el hasznosan és 
szórakoztatóan a vakációt, ha már 
a Nickelodeon szörnyecskéi is unal-
massá válnak. Nos, ebben nyújtott 
óriási segítséget a Fonyódi Könyvtár 
nyári ajánlata, amelyben a vállalko-
zó kedvű gyerekeket barkácsolni és 
kézműveskedni hívta.

Jó volt bemenni  minden kedden 
délelőtt a könyvtár hűs gyerekrészle-
gébe, ahol már várt minket egy cso-
mó izgalmas alapanyag, amikből egy 

kis ötlettel és fantáziával hasznos kis 
tárgyakat varázsolhattunk. Készítet-
tünk pénztárcát újságból, nyakláncot 
régi pólóból, békás kulcstartót és vi-
rágos könyvjelzőt. Még  vitorláshajó 
is született műanyag palackból, amit 

aztán délután büszkén ki is próbál-
tunk a Balatonon! 

Mindehhez persze kellett egy kis 
lelkes csapat, aki kitalálta és megszer-
vezte ezeket a foglalkozásokat. Sok 
köszönet Láng Editnek, Ellenberger 
Ildikónak, a könyvtár dolgozóinak és 
Jani Józsefné Erzsikének, aki külsős-
ként csatlakozott a kezdeményezés-
hez remek szaktudásával, kiváló esz-
tétikai érzékével, és olyan pedagógiai 
vénával, amit bármely technikatanár 
megirigyelhetne tőle.    

Ha majd erre járunk télen, amikor 
hideg lesz és esik a hó, újra megcso-
dáljuk a kiállított hajóinkat és hazavi-
szünk magunkkal egy csipetet a nyári 
forróságból. 

S. Nagy Judit

Aztán a másnapi fi nom reggeli 
a régi vegyesboltok hangulatát idé-
ző közért előtt, a balatonfüredi kávé 
nagyon fi nom, kihagyni nem lehet, a 
zánkai gyermektábor előtti füves te-
rületen, ahol már előkerülnek a vita-
minok, gyógyító kenőcsök, (nem baj, 
ha lejárt a szavatossága!) lekerülnek 
a cipők s törölközőkön elfeküdve a fák 
alatt olyan jól esik kinyújtózni, megpi-
henni. Innen tekerünk be Révfülöpre, 
majd a kővágóörsi falusi hangulatú, 
varázslatos fogadóba a második napi 
szálláshelyre, ahol kivételesen kedves 

vendéglátók várnak bennünket. 
Harmadnap irány Bada-

csony, Gyenesdiás, Balaton-
máriafürdő fagylaltozó To-
vábbtekerve Bélatelep felé már 
érezzük hazaértünk és megcsi-
náltuk! Torokszorító könnyfa-
kasztó érzés! – ezért érdemes 
fáradhatatlanul tekerni! A több 
éves csapat tagjai nevében sze-
retném megköszönni Gyurina 
Máriának, Bodóné Nagy Orso-
lyának Köcski Kati néninek és 
Muskó Zsuzsinak, hogy meg-
szervezik, végig viszik vigyáz-
nak ránk a biciklitúra alatt!

Szántó Andrea



nítottan érkezett a beszél-
getésre.

Elmondta, hogy vannak 
a műsorokban beépített 
elemek, amit a szerkesztő 
kér. Nem tud kibújni alóla, 
és persze azonosítják a né-
zők ezzel a szereppel, épp 
úgy mint egy napi sorozat-
ban. 

Milyen Hajdú Péter ci-
vilben? Munkájáról kellő 
komolysággal, felelősséggel 
mesélt. Napi tizennégy órát dolgozik, és a fennmaradó időt 
a családjával tölti. Megtudtuk, hogy ismerkedett meg fele-
ségével, de sokkal többet nem sikerült kiderítenünk róla, 
mert egy bizonyos szinten túl nem engedte közel magához 
a közönséget.

A személyes találkozás mindig több, mint, amit a tévé, 
újság közvetít számunkra és jó dolog, hogy ha csak óra ere-
jéig, de van alkalmunk „meglesni” őket. 

Köszönjük. 
Láng Edit
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Közélet

Hajdú Péter közelről

KÉPÚJSÁG
1 hét 2.400 Ft+áfa

1 hónap 7.000 Ft+áfa
3 hónap 16.000 Ft+áfa
6 hónap 30.000 Ft+áfa

HIRDETÉSI ÁRAINK

Telefon: 
+36-20/521-7002

E-mail: 
media@fonyod.hu

GREEN TEA 
MŰKÖRÖM ÉS 

FLABÉLOS STÚDIÓ 

8640 Fonyód Ady E.u.35.
Tel.:+3620/403 39 93

• műköröm építés
• manikűr

• tartós lakkozás 
(Gél lakk - 2500Ft)

• műszempilla
• SPA-és paraffi nos kézápolás

• FLABÉLOS alakformálás

A találkozás előtti megítélésem Hajdú Péterről nem volt 
igazán kedvező.

Munkáját tekintve felszínesnek, kissé tapintatlannak 
gondoltam. Tudtam, hogy fi atal kora ellenére sikeres, gaz-
dag üzletember, ezt nem párosítottam temérdek munkával, 
de valójában tudomásom se volt a televíziós műsorokon 
kívüli tevékenységéről. Ez is csak azt erősíti bennem, hogy 
mekkora hatalma van felettünk a tévének, ami úgy tálal 
e lénk dolgokat, ahogy neki tetszik. Persze az se mindegy 
hova születik az ember.

A ma műsorvezető, producer, Vitray Tamás, Friderikusz 
Sándor műsorain nőtt fel, Vitray volt az, aki látott benne 
fantáziát. Külkereskedelmibe járt, majd a MÚOSZ újságíró 
- iskoláján végzett. 

A Névshowr című műsor annak idején saját ötlete volt. A 
Megasztárt az ő produkciós cége készítette.

A Frizbi, Magyarország legkedveltebb bulvárműsora 
évek óta megy sikerrel, ennek részben egyik oka lehet az 
aktuális téma bemutatása. Robert de Niro épp úgy szere-
pelt már benne, mint Gyurcsány Ferenc, vagy Erőss Zsolt 
felesége.

Hajdú Péter laza pólóban, szakadt farmerben, napbar-

Augusztus elején kirándulást tettünk a Fácános Étterem 
újjáépített, szép, igényes cukrászdájában.

A fi nom sütemények, különlegesen jó fagylaltok után a 
cukrászda vezetőjétől mindenki kapott egy-egy ajándék pis-
kótatekercset. Fonyódi lakosként is nagy örömmel fogadták 

ellátottjaink a városnéző kisvonat általi kirándulást. Sokan 
nem, vagy nagyon régen jártak a gyönyörű útvonalon.

Nagyon köszönjük mindazoknak, akik önzetlenül segí-
tettek és lehetővé tették hogy színes, szép programban volt 
részünk. Muskó Zsuzsa

Az Alapellátási Központ augusztusi hírei

IDŐSEK HÓNAPJA 
2013. október  1-31-ig

Színes programjaink  2013. október 1-jén ( kedden ) délután 16:00 órakor a gimnázium aulájában 
a polgármester úr köszöntésével, operett esttel és vacsorával kezdődnek.

A részletes havi programot a vacsora megkezdése előtt ismertetjük.

                                                                                                                                                                 Alapszolgáltatási Központ
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Sport

Gyurina Róbert Asztalitenisz Emlékverseny

A Forray Lovas Sport Egyesület 2013.július 7-én Nagykanizsán díjugrató 
versenyen vett részt, ahol B/1c kategóriában 18 induló közül negyedik he-
lyezést értünk el.

Berkes Katalin Forray Lovas Sport Egyesület  Titkára

Két bronz, egy 
ezüst társaságá-
ban térhetett haza 
a BBSC csapata a 
Nyírjesből. 

Palócország szí-
ve, Balassagyarmat 
látta vendégül a 
triatlon és aquat-
lon szerelmeseit az 
elmúlt hétvégén. A 
Nyírjes árnyékos 
lombjai közt immár 

27. alkalommal rendezték meg a legendássá 
vált Palóc Triatlont. Szombaton a Magyar 
Triatlon Nagydíj soron következő állomása, 
míg vasárnap az Aquatlon OB került meg-
rendezésre. Először az ifi  korcsoportban 
versenyző Bujdosó Ferenc állhatott rajt-
hoz. A népes mezőny izomszaggató iramot 
diktált a háromtusa mindegyik számában. 
Feri, hozva a formát a 8. helyen érkezett a 
célba.  A versenyt újonc versenyzőink közül 
Cziszer Vilmos folytatta. Jó úszást teljesítve 
a bringán és a futáson is hozta legjobbját és 
a 15. helyen teljesítette a távot. A korosztály 

A Zákányi Kálmán Sportcsarnok adott 
otthont 2013. augusztus 18-án annak a 
kezdeményezésnek, melynek az volt a célja, 
hogy méltó emléket állítsunk a nemrég tra-
gikus körülmények között elhunyt sport-
társunk és egyben a Petőfi  SE vezetőségi 
tagjának Gyurina Róbertnek. Amennyiben 
az elkövetkező években is lesz rá lehető-
ségünk szeretnénk ebből egy hagyományt 
teremteni. 

Ebből az alkalomból tartott asztali-
tenisz gálán képviselte magát egy svájci 
csapat is a Laosanne városából érkező CTT 
MONTRIOND csapata 11 fővel. Ezen felül 
a Zala megyei Megye I-es bajnok csapat a 
zalakarosi csapat is megtisztelt jelenlétével 
minket összesen 6 fővel. A hazai csapat is 7 
fővel képviseltette magát, ezért a nagy lét-
szám miatt úgy döntöttünk, Bognár Ákos 
a Petőfi  SE Elnökének rövid köszöntője 
után, hogy svájci-magyar csapat versenyt 
tartunk, melyben a két nemzet sportolói 
egymás ellen megmérkőznek. 

Összesen 4 hazai ( 2 fonyódi és 2 zala-

egyik esélyes versenyzője Szentpétery Patrik 
– BBSC – sajnos nem állhatott rajthoz sé-
rülésének köszönhetően. A rajtok sorában a 
gyermek korcsoport lányai és fi ai folytatták 
a megmérettetést. Pintér Rebeka és Simon 
Szimonetta a BBSC-Triatlon szakosztályá-
nak fi atal reménységei jól pozícionált úszást 
követően erős kerékpározás és futás áldo-
zatai lettek. A mindent eldöntő futás végén 
Pintér a 7. helyen, míg Simon a 9. helyen 
érkezett a fi nisbe. A serdülő kategória aztán 
meghozta a várva várt érmet. Szerdahelyi 
Szonja az úszást követően a középmezőnnyel 
hagyta el a tavat. A pedálra lépve, aszfaltol-
vasztó kerékpározással behozta hátrányát és 
az ötödik helyen kezdte meg a futást. A har-
madik kilométer végén aztán Szerdahelyi 
folyamatos előzésbe kezdett és az előkelő 3. 
helyen érkezett a célba. A serdülő kategória 
férfi  versenyzői közül parádés szerepléssel 
és óriási futással Szabadkai Miklós „Pipu” a 
8. legjobb versenyzője volt futamának. 

A triatlon fesztivál második napján 
újabb két éremmel gazdagodott a Balaton 
parti egyesület. Gyermek korcsoportban Si-
mon Szimonetta a dobogó harmadik fokára 

karosi) és 4 svájci csapat játszott egymás 
ellen. A végén pedig egy páros rangadót 
tartottunk szintén svájci-magyar résztve-
vőkkel egymás ellen.

A csapatbajnokságot nagy fölénnyel a 
fonyódi és a zalakarosi csapatok nyerték 
meg, a párost pedig a zalakarosiak I-es 
csapata. A verseny után egy közös ebéden 
vettünk részt a balatonlellei Makkos Ét-
teremben, hol a fonyódi asztalitenisz csa-
pat egyik tagja Makai Attila vendégelte 
meg fantasztikus ételeivel a sportolókat. 

Az ebéd után a fonyódi kikötőből 3 
vitorlással egy badacsonyi borkóstolással 
egybekötött kirándulásra is meginvitáltuk 
a külföldi vendégcsapatot és családtagjai-
kat. 

A vendégeink és mi is fantasztikusan 
éreztük magunkat mindegyik eseményen 
köszönve ezt Pergel Norbertnak a Petőfi  SE 
Asztalitenisz Szakosztály Vezetőjének, aki 
megszervezte az egész napos programot. 
A Laosanne-i csapat, hogy elégedettségé-
nek is hangot adjon meghívott bennünket 

székhelyükre egy visszavágóra is nagy fel-
adatot állítva ezzel a hazai szervezőknek és 
támogatóinknak.

Az emlékverseny kapcsán szeretnék 
köszönetet mondani magam és az aszta-
litenisz szakosztály tagjai nevében Robi 
halhatatlan lelkének azért, hogy állhatatos 
munkájával segített létrehozni szakosz-
tályunkat és vezetőségi tagként kiharcolt 
mindent amit csak lehetett a sporttársai-
nak, és a szakosztálynak. Robi köszönünk 
mindent, nyugodj békében!

Lakatos László

állhatott, míg serdülő 
korcsoportban Szer-
dahelyi Szonja ezüst-
éremmel koronázta 
meg a hét utolsó nap-
ját. 

EREDMÉNYEK: 
Triatlon Magyar 
Nagydíj – Palóc 
Triatlon: 3. hely 
Szerdahelyi Szonja 
/serdülő kcsp/; 7. 
hely Pintér Rebeka /gyermek kcsp/; 8. hely 
Bujdosó Ferenc /ifjúsági kcsp/; 9. hely Si-
mon Szimonetta /gyermek kcsp/; 15. hely 
Cziszer Vilmos /újonc kcsp/; 15. hely Sza-
badkai Miklós /serdülő kcsp/; 27. hely Vi-
vert Richárd /gyermek kcsp/; 27. hely Vajda 
Vencel /serdülő kcsp/       Aquatlon OB: 
2. hely Szerdahelyi Szonja /serdülő kcsp/; 
3. hely Simon Szimonetta /gyermek kcsp/; 
5. hely Bujdosó Ferenc /ifjúsági kcsp/; 8. 
hely  Pintér Rebeka /gyermek kcsp/; 9. hely 
Szabadkai Miklós /serdülő kcsp/; 16. hely 
Vivert Richárd /gyermek kcsp/; 17. hely Czi-
szer Vilmos /újonc kcsp/

Balassagyarmat – Triatlon Magyar Nagydíj és Aquatlon Magyar Bajnokság

Lovas-hírek



Nyár
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Így telt a nyár Fonyódon!
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Hirdetések

Telefon / Fax: 85/352-070   www.suzukiborongics.hu
8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 2.

márkakereskedés, szerviz, alkatrészeladás, 
kárügyintézés, használt autó adás-vétel, bérautó 

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
3,5 tonnáig minden típusú személygépkocsi, 

kishaszonjármű, utánfutó

NÉMET, ANGOL
NYELVOKTATÁS

egyénileg/csoportoknak 
(külföldi munka, nyelvvizsga stb.)

FARKAS ILDIKÓ
NYELVTANÁR

SZAKFORDÍTÓ, TOLMÁCS

OLCSÓN – 1.600 Ft
06-30/421-9982

farkasildiko@gmail.com
www.farkasildiko.hu 

KÉSZÜLJÖN A TÉLRE!
ISMÉT NAGY KÁLYHA AKCIÓ 

a KERTBRÁTOK 
BOLTJÁBAN!

- Füstcsövek már 990 Ft-tól!
- Fabrikettjeinket Fonyód 

körzetében házhoz szállítjuk!

Tel: 30/2889-020

Az ez év július végén újonnan nyitott  

VÁRHEGY HOTELBEN  (volt TUNGSRAM Üdülő)

családi, céges, társadalmi események megrendezését 

kínáljuk és vállaljuk!

esküvő, keresztelő, ballagás, érettségi és osztály-találkozó, állami 

ünnepek, testvérvárosi találkozók fogadásai, vállalati évzárók, vál-

lalati karácsonyi partik...és így tovább a teljesség igénye nélkül!

Munkatársaink elérhetősége:

Munkaidőben: 7.30–16 óra között vonalas tel: 85/950 131  

mobil:  20/4488 608 vagy az info@varhegyhotel.hu e-mail címen.
 

Apróhirdetések:
Sürgősen albérletet keresek Fonyódon! 06/20-214-5287

Harmatos utcai 1167 négyzetméteres panorámás gyümölcsös telken lévő 7 szobás, 4 fürdőszobás házam 
2 kisebbre cserélem, vagy 1 + készpénzre.  Bárdos   Tel.: 70/313-29-16,    30/471-90-92

ELADÓ! Fonyódon első emeleti, 2 szobás, déli fekvésű lakás. Érdeklődni: 06-20/310-5545

ALSÓTAGOZATOS gyerekek korrepetálását vállalom.  Tel.: 06-30-632-51-21 

Női ruhák varrását, javítását rövid határidőre vállalom. Kraliczky Eszter Tel.:70/3128191

JÓGA ! (Etka-Hatka) ! Tel.: 06-20-451-5229



Legyen tiéd az év fogása
Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron!
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást 
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év 
végéig csupán 2013 Ft a havi díj!

Az Invilág M csomag havi díja is például – 30 tévé- és rádiócsatornával, 10 M internettel 
és kedvező telefon-előfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft, és 2014. januártól 
is csak 6490 Ft.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj 
a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Kapcsolattartónk: Tamás Antal Tel.: + 36 20 621 9071

Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, analóg docsis 2.0 kábeles szolgáltatási területünkön belül érhető el, új lakossági 
előfizetők számára. A 10M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 10,00/2,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 
1,50/0,75 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A csatornaszámok 
területenként eltérőek, a településeden érvényes csatornaszámról érdeklődj elérhetőségeinken. A díjak az áfát tartalmazzák.

Minden csomag

2013 Ft
havi díjért
év végéig
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