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Döntött a Képviselő - testület
A 2020. október 1-ei ülés összefoglalója

Van segítség
A szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallga-

tók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójá-
hoz csatlakozott Fonyód Város Önkormányzata. 

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta a Fonyódi 
Rendőrkapitányság beszámolóját Fo-
nyód város közbiztonságának helyze-
téről és a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről, valamint a Fonyódi 
Vízirendészet beszámolóját is Fonyód 
város közbiztonságának helyzetéről 
és a Fonyódi Vízirendészeti Rendőrőrs 
2019. évi tevékenységéről. 

A képviselők szavazatukkal elfo-
gadták a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, az 
átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről szóló beszámolót, valamint a 
két ülés között végzett tevékenység-
ről szóló tájékoztatót. 

A testület elfogadta a PELSO-KOM 
Kft. által készített, a Fonyód város te-
rületén 2019. évben végzett hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási tevé-
kenységről szóló tájékoztatót is, illetve 
a Rezi Bt. által benyújtott, a 2019. évi 
kegyeleti szolgáltatásról szóló beszá-
molót is jóváhagyták.

A Képviselő-testület a Petőfi Sport-
egyesület 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót megszavazta, ille-
tőleg a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által biztosított TAO támogatás felhasz-
nálására összesen 3.365.710.- Ft támo-

gatást biztosít az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséből az általános tarta-
lék keret terhére.

A területileg illetékes tankerületi köz-
pontnak javasolták, hogy a 2021/22-es 
tanévre az iskolai felvételi körzethatár 
változatlanul Fonyód város teljes köz-
igazgatási területe legyen. A 2020/21-
es tanévre megállapított körzethatárra 
vonatkozóan nem tartottak szükséges-
nek változtatást. 

A Hóvirág utcában rendszeresen 
okoz közlekedési szempontból prob-
lémát, hogy gépjárművel oda behaj-
tanak a Sipos-hegyi kilátó megköze-
lítésének céljából, tévesen. Ennek fő 
oka, hogy sok esetben a GPS hibás út-
vonaltervet készít és az autóst az em-
lített módon navigálja. A Hóvirág utca 
azonban egy zsákutcát képez, ezért 
gépjárművel a kilátót innen nem lehet 
elérni. A kilátót gépjárművel kizáró-
lag a Badacsony utcából lehet meg-
közelíteni. A helyi lakosok, továbbá a 
Fonyód Média Kft. is több alkalommal 
próbálkozott a Google felkeresésével 
a GPS útvonalterv módosításának 
érdekében, kevés sikerrel. Az utca la-
kóinak nyugalma érdekében Fonyód 
Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Sándor utca - Hóvirág utca 

sarkára „behajtani tilos tábla - kivéve 
lakók” kihelyezése mellett döntött, 
valamint egy, a kilátó megközelítésé-
ről szóló tájékoztató tábla kihelyezé-
sét kezdeményezte, mely feladattal 
a Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Közhasznú 
Kft. vezetőjét bízták meg azzal, hogy 
a forgalmi rend módosításáról a Fo-
nyódi Rendőrkapitányságot haladék-
talanul értesítse.

Itt hívnánk fel tisztelt olvasóink figyel-
mét, hogy a különböző GPS navigációs 
térképek, útvonaltervező szoftverek 
esetén van lehetőség a hibás útvonal-
terv jelzésére! Ebben az esetben kü-
lön kérnénk segítségüket abban, hogy 
ezeket a jelzéseket az adott szoftver-
ben lehetséges módon szíveskedjenek 
megtenni. Bízunk abban, hogy minél 
több visszajelzés érkezik, annál komo-
lyabban veszik a navigációs rendszerek 
üzemeltetői a problémát, melynek kö-
vetkeztében a közeljövőben rendeződ-
het a helyzet. 

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Feng Shui Galéria Mű-
vészeti és Kulturális Közhasznú Egye-
sület részére 500.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást állapított meg, 
melynek forrását az önkormányzat 
2020. évi költségvetéséből az általános 
tartalék keret terhére biztosította. Ezzel 
az Országos Feng Shui és Ezoterikus 
Találkozó megszervezését és lebonyo-
lítását támogatta a város.

A Képviselő - testület következő ülé-
se 2020. november 19-én, csütörtökön 
14 órától lesz a városháza nagytermé-
ben. A testületi ülések teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu web-
oldalon.

	 	 									szerkesztőség

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz önkormányzati forrásként 720.000.- 
Ft-ot biztosít a város 2021. évi költségvetésében.

2020. november 5-ig lehetett pályázni, a városi webol-
dalon olvasható a teljes, részletes leírás. 
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Sétány lesz a
partvédműből

Számos lehetőség a további fejlesztésekre

A Dél - Balatoni Vasútfejlesztés 
egyik nagy eredménye volt a Béla-
telepi és a Városi strand közti terü-
leten megépített partvédmű, amely 
rendkívüli panorámát nyújt az ott 
tartózkodóknak. Ennek a terület-
nek a garanciális időszaka lejár, így 
az önkormányzat egyeztetéseket 
kezdeményezett a Magyar Állam-
vasutak (MÁV) képviselőivel annak 
érdekében, hogy az üzemeltetést 
átvehesse a város. 

Amennyiben az önkormányzat 
átveszi a terület üzemeltetését, 
megkezdődhet a majdani sétány 
tervezése. Ismerve a terület adott-
ságait, egyrészt egy teljesen új, 
látványos turisztikai attrakciót, va-
lamint tekintettel a környék halál-
lományára, igazi horgászparadicso-
mot nyerünk vele.

Október elején városunk Polgár-
mesteri Hivatalába látogatott Móring 
József Attila, térségünk országgyűlési 
képviselője. Az egyeztetésen Hidvégi 
József polgármester és Erdei Barnabás 
alpolgármester társaságában részt vett 
Szilasi Gábor, a Mátyás Király Gimnázi-
um új igazgatója is. 

"Beszéltünk a következő év, évek 
pályázati lehetőségeiről, melyek során 
városunk középfokú közoktatási intéz-
ményeit is szeretnénk fejleszteni. Kép-
viselő úr tájékoztatása szerint ezekre a 
Magyar Kisváros Fejlesztési Program, 
valamint a TOP (Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program) keretein 
belül is lesz lehetőségünk." - számolt be 
az eseményről Erdei Barnabás, alpol-
gármester. 

Szálláshelyek - négycsillagos
szállodák épülnek

Jó ideje zajlanak a munkálatok a 
József utcai sporttelep telekszomszéd-
ságában, ahol az egykori sporthotel 
területén egy új, négycsillagos szállo-
da építése zajlik. Hosszú ideje fontos 
szempont a városban, hogy új, minőségi 
szálláshelyekre van szükség, ezért is 
örömteli ez a beruházás, illetve koráb-
ban jó hírként látott napvilágot az is, 
hogy a Sirály szálló jelenlegi tulajdonosa 
támogatást nyert a hotel megújítására.

Képviselő - testületi ülés keretében 
mutatta be a tulajdonos az új, négy-
csillagos, 75 szobás szálloda terveit, 
amelynek kivitelezése hamarosan meg 
is kezdődik. A projektet a Kisfaludy fej-

lesztési program keretében valósítják 
meg, várhatóan két éven belül.

Ide kapcsolódó hír az is, hogy ugyan-
csak a Kisfaludy magánszálláshely és 
egyéb szálláshely fejlesztési program-
jában több száz szoba újul meg a nya-
raltató magánszolgáltatók körében is, 
ebből következően a jövendő szezonok-
ban korszerűbb, modernebb szállások 
várják az ide látogatókat majd. Ez azért 
is volt fontos, mert az elmúlt években a 
főszezonban többször is teljesen meg-
telt a város és nyugvópontra jutottunk 
a vendégéjszakák számát tekintve is. 
Most új távlatok nyílhatnak meg a fej-
lesztések eredményeként!
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Nekünk Fonyód a legfontosabb

További fejlesztések valósulhatnak meg strandjainkon
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fej-

lesztő Nonprofit Zrt. által közzé-
tett Balatoni strandfejlesztés 2021. 
IV. üteme kapcsán az Árpád-par-
ti szabadstrand, a Báthory utcai 
strand, a Bélatelepi szabadstrand, a 
Fürdő utcai szabadstrand, a Husz-
ka utcai szabadstrand, a Panoráma 
strand és a Városi szabadstrand ese-
tében támogatási kérelmet nyújtott 
be a város. A kérelmet helyszíni be-
járások és a pályázati anyag részle-
tes kidolgozása, majd összeállítása 
előzte meg.

Egy évvel ezelőtt zajlottak le a 
helyhatósági választások, melyből 
következően megalakult az új Képvi-
selő - testület. Köszönjük Önöknek, 
hogy támogattak bennünket, meg-

kérdőjelezhetetlen felhatalmazást 
adtak arra, hogy folytassuk városunk 
fejlesztését.

Számunkra továbbra is fontos, 
hogy Fonyód egy élhető, biztonsá-
gos, minden korosztály számára 
vonzó, családbarát település legyen, 
ennek rendeljük alá településfejlesz-
tési koncepciónkat. Az idei évben a 
koronavírus járvány új megpróbálta-
tások elé állította mindannyiunkat, 
de bizton állíthatjuk, hogy közösen, 
összefogva jól védekeztünk. Fon-
tosak az időseink, az ő egészségük 
védelme, amelyet mindenki megér-
tett és fegyelmezett viselkedésükkel 
tettek is azért, hogy megóvjuk őket. 
Köszönjük Önöknek!

Tervezzük a jövőt is: készítjük elő 

azokat a beruházásokat, amelyek 
településünk színvonalát tovább 
emelik. Dolgozunk a csisztai kerék-
párút, az újabb strandfejlesztés és 
a bélatelepi és városi strandot ösz-
szekötő sétány megvalósításán is, 
meg fog újulni a Szaplonczay sétány, 
parkolót építünk a Várhegyen, hogy 
csak a legaktuálisabb folyamatokról 
tegyek említést. 

Biztonságunk és a lakosság kom-
fortérzetének növelése érdekében 
már zajlik a városi térfigyelő kamera-
rendszer kiépítésének első szakasza. 

Nekünk Fonyód a legfontosabb! 

  Erdei Barnabás
  alpolgármester

A pályázatban a megvalósításhoz 
tartozó egyéb tevékenységekkel (ter-
vező, közbeszerző, műszaki ellenőr, 
hatósági díjak) kapcsolatos kiadáso-
kat a Képviselő-testület a 2021. évi 
költségvetésében a fejlesztési célú 
tartalék terhére engedélyezi megva-
lósítani. 

Összesen 210 millió Forint támo-
gatásra pályázik Fonyód, melynek 
keretében az alábbi elképzelések (ér-
telemszerűen strandonként eltérő, 
specifikus fejlesztések) valósulhat-
nak meg: 

Zöldterületi felületek, közleke-
dési infrastruktúra fejlesztése - 
mélyfekvésű területek feltöltése, fü-
vesítés, sövény és faültetés, fiatalító 
metszés, mobil rekortán átjáró be-
szerzése, utcabútorok, kültéri elemek 
megújítása, telepítése, cseréje - külté-
ri fa asztal-pad garnitúra beszerzése, 
kommunális hulladékgyűjtő edények 
cseréje, meglévő kőpadok felújítása 
és impregnálása, értékmegőrzők, bal-
dachinos napozóágyak beszerzése, 
kerékpártartók beszerzése, új, gye-
rekbarát vizesblokk létesítése - gyer-
mekbarát vizesblokk épület létesíté-
se közmű kiépítésével (egy épületen 
belül külön férfi, női, akadálymente-
sített és családi mosdó) továbbá ba-
ba-mama szoba, kültéri zuhanyzóval 
és ivókúttal. Árnyékolók, napvitorlák 
beszerzése, kihelyezése - napvitorla 
árnyékolás telepítése meglévő ját-
szótérnél. Vízbejutás feltételeinek 
javítása - gyermekbarát strandlejáró 
beszerzése, parti napozósétány épí-
tése, 200 m2-es napozóstég telepí-
tése (strandterület növelése), sólya 
felújítása, térburkolat felújítása.

Ezek a fejlesztések a 2021-es fő-
szezonig megvalósulnak.

         szerkesztőség
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Férőhely bővítés a bölcsődében!
Örömmel tudatom Fonyód város la-

kosságával, hogy a Fecskepart Óvoda 
és Bölcsőde, bölcsőde intézményegy-
sége hamarosan megnyithatja harma-
dik csoportját, amellyel a meglévő 26 
mellett, újabb 12 kisgyermek ellátása 
válik lehetővé.

A komoly múlttal rendelkező fonyódi 
bölcsőde, a megnyitása óta eltelt közel 
60 év alatt változó férőhelyszámmal, 
mindig az aktuális igényekhez igazod-
va működött. Viszonylag hosszú ideje, 
2010. évtől 26 férőhelyben állapodott 
meg. Ezért jelentős változás műkö-
désében, hogy a „Fonyód a Fejlődés 
Útján- Az Óvoda és Bölcsőde Bővítése 
Felújítása megnevezésű TOP-1.4.1-
16-SO1-2017-00002 azonosító számú, 

17. K&H Balaton Maraton
és Félmaraton 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 
2020. november 14-én (szomba-
ton) tartjuk meg a 17. K&H Balaton 
Maraton és Félmaraton futóversenyt 
09:50 és 17:00 óra között! 

A közel 2500 fős futómezőny el-
haladásának idejére szakaszosan 
lezárásra kerül a futók elhaladtáig 
a Fürdő utca teljes egészében, az 
Endresz utca, Hunyadi László utca, 
Árpád part, Virág utca - Erzsébet Tá-
bor - Mecsek utca, Niklai utca és az 
általuk közre zárt terület.

Kérjük ebben az időszakban ezen 
a területen ne gépjárművel közle-
kedjen és semmiképpen se hagyja 
gépjárművét ezen a napon a Fürdő 
utcában!

Amennyiben mégis ebben az idő-
szakban szeretne gépjárművel közle-
kedni, azt a futamok között az alábbi 
időpontokban teheti meg:

•     9:50-ig ;     11:50 – 12:20 között;        
17:00-tól

A Fürdő utca a Szent István utca 
és a Gyöngy utca között 7:00 – 19:00 
között folyamatosan lezárásra kerül.

Az okozott kellemetlenségért elné-
zést kérünk!

Megértésüket köszönjük!

További információ:
www.futanet.hu I www.fonyod.hu

Fonyód Város Önkormányzata által be-
nyújtott és megnyert pályázat segítsé-
gével az óvoda újjászületése után, most 
a bölcsődében 38 főre emelkedik az el-
látható kisgyermekek száma. 

Az eddig működő két csoportban 
lehetőség szerint korosztály alapján 
elkülönítve neveljük-gondozzuk a ránk 
bízott gyermekeket majd készítjük fel 
őket az óvodai nevelésre. Mindkét cso-
portunkban két-két kisgyermeknevelő 
végzi napi feladatát, a bölcsődei dajka 
segítségével. A saját kisgyermekneve-
lő rendszer alkalmazásával, a nyugodt, 
derűs biztonságot nyújtó környezet és   
a napirend segítségével a nálunk ellá-

tott kisgyermekek kiegyensúlyozottan 
élik mindennapjaikat, míg a szülők távol 
vannak. Fontos szempontnak tekintjük, 
mivel a kisgyermekek hetente, napjaik 
nagy részét a bölcsődében töltik, minél 
komfortosabb, korszerűbb körülmények 
között játszhassanak, fejlődhessenek a 
megfelelő szakmai munka biztosítása 
mellett. Ennek érdekében tárgyi felsze-
reltségünket az elmúlt öt évben folya-
matosan fejlesztettük, cseréltük. A böl-
csőde játszóudvarának tereprendezése, 
a játékeszközök korszerűsítése is meg-
történt, bölcsődei pancsolóval, motoros 
pályával, fa kisvonattal bővült a korábbi 
játékpark. A gyermekek nagy örömmel 
fogadták a nyár szenzációját, a pancso-
lót, a fa kisvonat egész évben egyik ked-
venc játékuk lett, a motorospálya pedig 
az elengedhetetlen napi „versenykörök” 
útvonalát szolgáltatja.

Utolsó lépésként, harmadik cso-
portunk beindításával kerül fel a kép-
zeletbeli „i”-re a pont. A kialakított új 
csoportszoba megnövelt alapterüle-
te, biztosítja a tágas játszóhelyet a 
gyermekek számára, nagy ablakai a 
mesterséges megvilágítás mellett ter-

mészetes fénnyel is bőven ellátják a 
csoportszobát, emellett korszerű, szép 
berendezése hívogató, a kosarakban 
elhelyezett új játékokról nem beszélve...
tehát ilyen környezetben, szerető, óvó 
felnőttekkel körülvéve azt gondolom 
élmény lehet a bölcsődei élet, a szülők 
nyugodt szívvel hagyhatják a bölcsődé-
ben gyermekeiket. A tervezett csoport 
12 kisgyermek ellátására készül, ahol a 
vegyes életkort kis csoportlétszámmal 
kombináljuk. A játszószobában minden 
korcsoportnak megfelelő berendezési 
tárgy, illetve játékkészlet rendelkezésre 
áll, felhasználásukat a felénk érkezett 
igények alakítják. 

Bölcsődénk a jogszabályi előírá-
soknak, illetve napjaink elvárásaihoz 
egyaránt alkalmazkodva és azoknak 
megfelelve bővítette férőhelyszámát, 
ezzel igyekezve kiszolgálni városunk 3 
éves kor alatti gyermekeit és családja-
ikat azért a célért, hogy igény esetén, 
Fonyódon ne maradjon ki senki a böl-
csődei ellátás lehetőségéből.

Tehát, korszerű berendezéssel, új já-
tékkészlettel, szakképzett kisgyermek-
nevelőkkel, illetve bölcsődei dajkával 
szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

A jelentkezéseket: 
- a bölcsőde telefonszámán: 361-

442,
- a bolcsode@fonyod.hu e-mail cí-

men,
- vagy személyesen az intézményegy-

ség-vezetőnél: Fonyód, Fő u. 27. szám 
alatt várjuk (a járványhelyzetre való 
tekintettel előzetes időpontegyeztetés 
szükséges).

Népesítsük be legújabb bölcsődei 
csoportunkat!

   Heidinger Zsoltné Ari Edina
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Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

Étkezéseit fizetheti: készpénzzel, átutalással, OTP SZÉP kártyával és bankkártyával is.
Fonyód kártya felmutatásával 5% kedvezményt biztosítunk, melynek feltétele, adott hónapban

minimum 20 adag rendelése és annak egyszeri, egy összegben történő fizetése.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

11.02. Hétfő Magyaros burgonyaleves
„A” Vagdaltszelet, zöldborsófőzelék

„B” Chilis bab, párolt rizs

11.03. Kedd Májgaluskaleves
„A” Csikóstokány, bulgur

„B” Gombás sertésragu, tésztaköret

11.04. Szerda Zöldséges rizsleves
„A” Marhapörkölt galuskával, káposztasaláta
„B” Brassói apró pecsenye, káposztasaláta

11.05. Csütörtök Gyümölcsleves
„A” Rántott halfilé, tartármártás, párolt rizs
„B” Csirkemell Dubarry módra, párolt rizs

11.06. Péntek Tejfölös gombaleves csipetkével
Pincepörkölt, csemegeuborka

11.09. Hétfő Fokhagymakrémleves
„A” Hentestokány párolt rizs

„B” Bolognai spagetti

11.10. Kedd Daragaluska leves
„A” Sertéspörkölt tökfőzelék

„B” Csülökpörkölt, sós burgonya, savanyúság

11.11. Szerda Húsleves
„A” Főtt hús, gyümölcs mártás, pirított dara

„B” Főtt hús vadas mártás, tésztaköret

11.12. Csütörtök Paradicsomleves
„A” Májjal töltött csirkecomb, burgonyapüré,

párolt sárgarépa
„B” Cigánypecsenye, petrezselymes burgonya,

savanyúság

11.13. Péntek Babgulyás
Túrós tészta

11.16. Hétfő Tejfölös burgonyaleves
„A” Bácskai rizses hús, káposztasaláta

„B” Erdélyi rakott káposzta

11.17. Kedd Zöldbableves
„A” Rakott burgonya

„B” Gombapaprikás, galuska

11.18. Szerda Brokkolikrémleves
„A” Vagdaltszelet, franciasaláta, párolt rizs

„B” Rizses hús, Csemege uborka

11.19. Csütörtök Zöldségleves
„A” Harcsapaprikás, tésztaköret

„B” Rántott pulykamell, petrezselymes burgonya,
savanyúság

11.20. Péntek Csontleves
Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya

11.23. Hétfő Zöldborsóleves
„A” Eszterházi sertésragu, bulgur

„B” Sertéspaprikás, tarhonya

11.24. Kedd Sertésraguleves
„A” Káposztás tészta

„B” Burgonyás tészta, cékla

11.25. Szerda Meggyleves
„A” Rántott  sertésszelet, burgonya püré, sárgarépás 

káposztasaláta
„B” Lecsós  sertésszelet, párolt rizs

11.26. Csütörtök Grízgombócleves
„A” Sertéspörkölt, lencsefőzelék

„B”  Vagdaltszelet, zöldbabfőzelék

11.27. Péntek Francia hagymaleves
Csirkefalatok Budapest módra, párolt rizs

900 Ft
VÁLTOZÁS

Kishuszárok a XIII. Nemzeti Vágtán
Idén hetedik alkalommal képviseltették magukat és város-

unkat a Nemzeti Vágtán a fonyódi kishuszárok. Bár elmaradt 
a vásári forgatag, a lelátók is üresek voltak, de a gyerekek 
hangulata kiváló volt. Szigorú szabályok szerint, teljesen el-
különítve vonultak fel huszárjaink, ezúttal csak a Kishuszár 
Vágta versenyzőinek és a tévénézőknek. 

Szereplésük rövidsége ellenére mégis büszkék lehetnek 
magukra, hiszen idén sem volt Vágta fonyódi kishuszár nélkül!
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Kiemelt figyelmet fordítunk az üze-
meltetési feladataink közé tartozó 
területek megfelelő működésének 
biztosítására. Fonyód területének fo-
lyamatos tisztán tartása, közterületek, 
sétányok, gereblyézése, seprése, hulla-
dék, levelek összeszedése és elszállí-
tása ezek közé tartozik. 

Megkerülhetetlen az árkok, csapa-
dékvíz elvezetők tisztítása, javítása, 
ilyen munkát végeztünk el az Árpád 
parton és a Napsugár utcában is. 

A strandokról az ott keletkezett 
uszadékot összegyűjtöttük és gondos-
kodtunk az elszállításáról. Az intézmé-
nyeknél felmerülő karbantartási mun-
kákat is elláttuk. 

A játszótereket, játszótéri eszkö-
zöket folyamatosan karbantartjuk. 
A temetőben lévő szerszámtartókra 
kihelyezett eszközök közül pótoltuk, 
amelyeket kellett.

Új utcanév táblákat helyeztünk ki, 

Október másodikán adta át Tóth Jó-
zsef és Horváth Ádám László azt az 
ózongenerátort, amelyet a Fecskepart 
Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek védel-
me érdekében szántak az intézménynek. 

"Az alapítvány kuratóriuma gondolt 
egy merészet és a környező települések 
óvodáinak, ahová a bajtársaink gyerme-
kei járnak, megajándékoztuk egy ózon-
generátorral.” - mondta a Fonyódi Men-
tőalapítvány elnöke, Tóth József.

"A készülék egyszerű és praktikus, a 
használata sem bonyolult. A légtér fer-
tőtlenítésére alkalmas ez a szerkezet. 
Áram alá kell helyezni, be kell állítani az 
időzítő kapcsolót, elindul a gép és fer-
tőtleníti az adott légteret." - vette át a 
szót Horváth Ádám László.

A koronavírus világjárványra való 
tekintettel támadt az alapítvány kura-
tóriumi tagjainak az az ötlete, hogy tá-
mogassák a megelőzést, ennek kiváló 
eszköze ez a most átadott ózongene-
rátor. Az UV sugárzás valószínűleg a 
legrégebbi fertőtlenítőszer, amelyet az 
emberek használtak. Az UV-C sugárzás 
fertőtlenítő hatását az UV levegőfer-
tőtlenítő készülékekben használjuk. A 

A Városüzemeltetés esedékes munkálatai 

Ózongenerátort kapott az Óvoda

az egynyári virágokat kiszedtük, ár-
vácskákat ültettünk be az ágyásokba. 
A virágokat és az új ültetésű fákat ön-
töztük. A fűnyírást és sövényvágást 
a közterületeken továbbra is elláttuk. 
A szeles, viharos időjárás által letört 
ágakat összegyűjtöttük, a kidőlt fákat 
kivágtuk.

A Mindenszentekre készülve a te-
metőt rendben tartjuk. A Piac területét 
tisztán tartjuk, a piaci mosdókat üze-
meltetjük. A Nemzeti ünnep alkalmá-
ból nemzeti zászlókat helyeztünk ki.

  Kristóf Györgyné 
  ügyvezető igazgató

szennyezett levegőt az UV-C sugárzást 
kibocsájtó fénycsövekkel megvilágított 
cső belsején keresztül ventillátor segít-
ségével áramoltatjuk át és ez idő alatt a 
benne lévő mikroorganizmusok elpusz-
tulnak a cső belsejében. A beépített 
ventillátor átáramoltatja a levegőt a ké-
szülék ózonlapja előtt, a keletkező ózon 
pedig semlegesíti a levegőben található 
mikroorganizmusokat és semlegesíti a 
kellemetlen szagokat. A készülékből ki-

áramló légnemű ózon érintkezik a felü-
letekkel, bejut a legkisebb repedésekbe 
és ott is kifejti hatását. 

Fonyódon tavasszal a Mentőállo-
más kapott egy ilyen szerkezetet Fradi 
- szurkolóktól, amellyel az esetkocsik 
fertőtlenítését tudják hatékonyan meg-
oldani. 

Az ózongenerátort Matuczáné Tuli 
Mária, megbízott intézményvezető 
vette át.
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A '48-as mártírokra emlékeztünk

Otthonfelújítási program

A Fonyódi Kulturális Intézmények 
szervezésében emlékeztünk hazánk 
Nemzeti Gyásznapjára, október hato-
dikára. Ezen a napon az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc 
mártír hőseire, az aradi vértanúkra em-
lékeznek országszerte és a világ min-
den pontján, ahol magyarok élnek. 

A megemlékezés alatt az I. Gyer-
mekhuszár és Tüzér Bandérium tagjai 
álltak díszsorfalat. A megemlékezés 
a Himnusz közös eléneklésével vette 
kezdetét. A vírushelyzetre való tekin-
tettel az önkormányzati megemléke-
zések szabad téren valósultak meg. 
Ez alkalommal Fonyódon a Palonai 
Magyar Bálint Általános Iskola előtti 
kopjafánál tartották az ünnepi mű-
sort. 

Ezen a napon nekünk itt Fonyódon 
is van emlékeznivalónk. Olyan szabad-
ságharcos hős kötődik városunkhoz, 
aki maga is mártír lett, hiszen a Habs-
burg hatalom 1853-ban akasztófára 
juttatta, ennek immár 167 esztendeje. 
Somogyország legendás hírű, haláláig 

meg nem alkuvó, lelkes vezéréről van 
szó, a fiatal Noszlopy Gáspárról, hi-
szen mindössze 33 évesen lett a sza-
badságharc mártírja. – foglalta össze 
Varga István

A 200 évvel ezelőtt született Nosz-
lopy Gáspár emlékét a műsor is meg-
idézte, s ilyenkor Érte is ég egy mécses 
a kopjafánál. A megemlékező műsort a 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 
diákjai mutatták be, felkészítő tanáruk 
Váradi Gyula volt. 

A kopjafánál Fonyód Város Önkor-
mányzata nevében Hidvégi József pol-
gármester és Erdei Barnabás alpolgár-
mester helyezte el a megemlékezés 
koszorúját. 

Ezt követően Fonyód város polgárai, 
helyezték el az emlékezés koszorúit, 
virágait, mécseseit. Az ünnepség az 
I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium 
tagjainak díszlövéseivel valamint a 
Szózat közös eléneklésével zárult.

	 	 									szerkesztőség

Átdolgozta a kormány az eddig is 
nagyon sokrétű családtámogatási 
rendszerét, és teljesen új elemeket 
is bevezet hamarosan. 2021. január 
1-től otthonfelújítási programot indít 
a kormány. A legalább egy gyermeket 
nevelő családok otthonuk felújítási 
költségének, vagyis a kivitelezési és 
az anyag árának felét számla ellené-
ben átvállalja az állam, legfeljebb 3 
millió forintig. Bármilyen felújítást 
tervez a család, a kormány ezt támo-
gatja, legyen az energetikai korsze-
rűsítés, fürdőszoba illetve konyha, 
vagy önálló otthon felújítás. Fontos 
tisztában lenni azzal, hogy a támo-
gatás utófinanszírozás keretében 
történik, az egy gyerekesek is visz-
sza tudják igényelni kiadásaik ötven 
százalékát és nem feltétel a családi 
otthonteremtési kedvezmény (CSOK) 
sem! 

A gyakorlatban ezt azt jelenti 
majd: 

„Ha hatmillió forint kiadásról mutat 
be számlát a család, akkor hárommil-
lió forintot tud visszaigényelni.” – 
hangsúlyozta Novák Katalin. 

Az új program a használt lakásra 
szóló csok igénylését felpörgetheti, 
sőt azoknak a családoknak is lehe-
tőséget ad lakásuk korszerűsítésére, 
amelyek korábban költöztek a csok 
segítségével. A 2021-től beveze-
tendő otthonfelújítási programban 
ugyanis semmilyen más korlát, így 
energetikai előírások sem lesznek, 
az egyelten feltétel, hogy a felújítást 
végző családban legalább egy 18 év 
alatti gyermek legyen.

A részletes szabályokat várható-
an néhány héten belül lehet megis-
merni. Az otthonfelújítási program 
felülről nyitott lesz – ahogy a többi 
családtámogatási forma –, vagyis a 
forrásokat az igényekhez igazítják. 
Várhatóan sokan szeretnének majd 
élni a lehetőséggel, ezért érdemes 

már most felvenni a kapcsolatot a 
felújítást végző szakemberekkel.

Az új otthonteremtési program ko-
rábban megismert elemeként január 
1-jétől 27 helyett ismét öt százalék 
lesz az új építésű lakások forgalmi 
adója. Ez várhatóan a 2022 végéig épí-
tési engedélyt kapó ingatlanokra lesz 
érvényes. Sőt a csokkal vásárló csalá-
dok ezt az ötszázaléknyi áfatartalmat 
is vissza tudják igényelni, vagyis ők 
tulajdonképpen adómentesen tudnak 
új otthont vásárolni.

Novák Katalin kifejtette, noha so-
kan költöznek új otthonba, de még 
többen vannak azok, akik a meglévő 
otthonukat szeretnék bővíteni, felújí-
tani. A felújítási program szerinte jó 
az építőiparnak és a gazdaságnak is, 
mert munkát ad és munkahelyeket 
teremt.

  Forrás:
  Magyar Nemzet
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Gusztustalan, fekete, ehetetlen diótermés?

Gondolatok november elején

Mi történik a diófákkal? Hogyan le-
het kivédeni?

Károsíthat az almamoly második 
nemzedéke is, de a legnagyobb káro-
sító a nyugati dióburok-fúrólégy. Ez az 
USA és Mexikó területéről származó, 
cseresznyelégyhez nagyon hasonló, 
vele rokon kártevő. Európába a '80-as 
években érkezett, hazánkban nyolc-tíz 
évvel ezelőtt észlelték először. Azóta 
100%-os kárt is okozhat bárhol az or-
szágban.

Egynemzedékes kártevő, de a ta-
lajból kikelő legyek július közepétől 
szeptember közepéig bármikor fertőz-
hetnek. A zöld dió burkát megszúrva 
egy nőstény több száz petét is elhe-
lyezhet, melyből apró fehér nyüvek fej-
lődnek. A dió elfeketedik, lehullik vagy 
múmiaként marad a fán.

A nagyüzemek 8-10 permetezéssel 
nehezen, de megvédik az állománya-
ikat, de az útszéli vagy elhanyagolt 
udvarok, szórvány gyümölcsfák miatt 
nekik is gondjaik vannak.

Ha gondos gazdák akarunk lenni, mi 
a teendő?

Mindenszentek napja igazi keresz-
tény ünnep. Gyermekkoromban ezen a 
napon kimentünk a kaposvári temetőbe 
soha nem ismert, apai nagyapám sírjá-
hoz. A keresztnél is gyújtottunk gyer-
tyát, ahogy rajtunk kívül sokan mások 
is. Édesapám elmagyarázta, hogy akik-
nek nincs sírja a temetőben, azokért 
gyújt itt mindenki gyertyát.

- Nem szeretem, ha a halálról beszé-
lünk - sírtam el magam. 

- Pedig ahogy a születéssel kezdő-
dik az életünk, a halállal fog bezárulni 
egyszer - törölte meg szememet édes-
anyám. - Nincs kivétel alóla - próbálta 
magyarázni a számomra akkor még 
megmagyarázhatatlan dolgot.

Gyermekként még természetesnek 
vesszük, hogy sokan vannak körülöt-
tünk, akikre számíthatunk, akik őrzik és 
védelmezik testi és lelki békénket. Ké-
sőbb kibővül a kör a barátokkal, a mun-
katársakkal, az ismerősökkel. Aztán 
egyszer csak azt vesszük észre, hogy 
a számunkra fontos személyek sorra 

1. A férges, fertőzött diók összesze-
dése, kazánban, kályhában elégetése. 
(A burok eltávolítása után lehet közte 
jó dió is!)

2. Mivel az avar alatt bebábozódva 
a talaj felszínén telel. A beásás, a talaj 
fertőtlenítése is segíthet.

3. Július közepétől sárga lapok, 
feromoncsapdák elhelyezése, legalább 
heti ellenőrzése.

4. Rajzáskor kémiai védekezés 
MOSPILAN (felszívódó) és KARATE 
(kontakt) szerek együttes alkalma-
zásával. Tíz liter vízben 1-1 adag kb. 
1500 Ft/10l.

5. Legfontosabb, hogy ne a gyönyö-
rű, legjobb árnyat adó fáinkra haragud-
junk. Itt is be fog állni egy biológiai 
egyensúly.

   Komlai Antal

fotó: hobbikert.hu

eltűnnek mellőlünk. A halál tesz pontot 
életük végére, hiába próbáljuk vissza-
tartani őket, az idejük lejárt, menniük 
kell.

Fonyódon, a Várhegy oldalában 
szemet gyönyörködtető környezet-
ben pihennek halottaink. Nem mintha 
őket mindez érdekelné, hisz a földi lét 
dolgain ők már túljutottak. Végtelen 
megnyugvást jelent nekem mindig, ha 
a temetőben járok. A fonyódi temető 
meghitt csendje békével tölt el. Elhunyt 
szeretteimre gondolva gyakran érzem 
úgy, hogy itt vannak mellettem. Csak 
a szememet kell lehunynom, és már 
látom is a rég homályba veszett arcvo-
násokat, hallom a hangjukat, és tudom, 
hogy lélekben továbbra is mellettem 
vannak. Ezért ünnep a halottak napja 
számomra: a halálon túl is létező sze-
retet ünnepnapja. Amíg fiatal voltam, a 
halál gondolatától is iszonyodtam. Ma 
már a korom és a hitem megtanított 
arra, hogy a halál csak egy állomása 
életünknek. A földi lét kapuja, melyen 

át mindenkinek távoznia kell egyszer. 
Sokaknak talán nehéz, megválaszolha-
tatlan kérdés, hogy hová is megyünk, 
de számomra nem kétséges a felelet. 
Mily csodálatos is a hitünk! Hisszük, 
hogy halottaink továbbra is élnek, csak 
másként, sokkal tökéletesebben és tel-
jesebben, mint földi életükben tették, 
hisz a halál nem a pusztulást jelenti 
számukra, hanem a beteljesülést: az 
örök életet. 

Míg élünk, utolsó erőnkig ragaszko-
dunk földi életünkhöz, hisz csak ezt is-
merjük, ezt szeretjük a maga gondjaival, 
bajaival, küszködésével, ugyanakkor 
millió szépségével együtt. Aztán, ami-
kor eljön az idő, mi is elmegyünk. Addig 
azonban ragadjuk meg az élet nyújtotta 
szépséget és örömet! Örüljünk a felkelő 
nap fényének, a virágok illatának, a ma-
darak dalának, otthonunk melegének, 
hozzátartozóink szeretetének! Hisz oly 
rövid az élet, ne pazaroljuk el, mert nem 
tudhatjuk, mikor ér véget.

   Lévay Mária
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Művelődési Központ

Vigadó tér

Dísz tér

Dísz tér

Dísz tér

Dísz tér

FONYÓDI
PROGRAMOK

November 11-től november 20-ig.

Időpont Program Helyszín
November 11. szerda

18 óra 

November 16. hétfő
18 óra 

November 19. csütörtök 
18 óra 

November 28. szombat 
18 óra

December 6. vasárnap 
18 óra 

December 13. vasárnap 
18 óra 

December 20. vasárnap 
18 óra

December 11. péntek
18 óra 

November 27. péntek
18 óra 

November 29. vasárnap 
18 óra

November 14. szombat 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!
A rendezvények alatt fénykép és videó felvétel készülhet!

A VÍRUSHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS SZABÁLYOZÁS FÜGGVÉNYÉBEN A RENDEZVÉNYEK 
ELMARADHATNAK! AZ ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKRÓL A WWW.FONYOD.HU WEBOLDALON, 

VALAMINT A FONYÓD MÉDIA FACEBOOK OLDALÁN KAPHATNAK NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKAT!

Helyszínek:
Dísz tér; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.);  Városi Művelődési Központ (Ady Endre u. 17.); Vigadó tér

Sváby András közönségtalálkozója

Rák Kati és Czető Bernát közönségtalálkozója

Mindörökké Júlia, jegyár: 200,- Ft
A kedvezményes jegyár a Déryné Program hozzájárulásának köszönhető.

A pap, a hajléktalan és a gurva - karantén egyfelvonásos

Csuka Tímea Bonis - Bona díjas pedagógus
kiállításmegnyitója

 I. Adventi gyertyagyújtás és a Carmen Cavea
karácsonyi műsora

Bencze Ágnes képzőművész és Dr. Milcsák Ágnes festő 
kiállításmegnyitója

III. Adventi gyertyagyújtás: Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna 
evangélikus esperes adventi beszéde, a Palonai Magyar Bálint 

Általános Iskola műsora, karácsonyi gyerekkoncert
IV. Adventi gyertyagyújtás: Szabó Levente református lelkész 
ünnepi beszéde, Gőbölös Krisztina és Kádár Szabolcs János 

„Angyal száll” című karácsonyi duettje

II. Adventi gyertyagyújtás: a Fonyódi Óvoda műsora,
Neumajer Zoltán katolikus plébános adventi beszéde,

mikulás ünnepség

K&H mozdulj! Balaton maraton és félmaraton (5.oldal)
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Dermisz Panacée Luxury antiage kezelés
A luxus és a bio tökéletes harmóniája

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Művelődési Központ

Vigadó tér

Dísz tér

Dísz tér
A "Dermisz Panacée Luxury" ke-

zelésünk TERMÉSZETES EREDETŰ, 
BIOGAZDÁLKODÁSBÓL származó, 
ampullákba zárt összetevőket tar-
talmaz, melyet érzéki illatvilággal 
kombináltak. 51% -KAL CSÖKKENTI 
A RÁNCOKAT, 59% -KAL FOKOZZA A 
HIDRATÁLTSÁGOT, feszesít, újraépít, 
feltölt, regenerál. A bőr antioxidáns 
védelmét a havasi gyopár és rozma-
ring, a ránctalanító hatást pedig az 
Acmella, rozs és barna alga kivonat 
biztosítja. 

Káprázatosan finom illatvilága, 
textúrája pedig egyszerűen elvará-
zsol.

Az élmény egy stresszoldó 
masszázsrituáléval indul, mely-
lyel tökéletesen ráhangolódunk a 
kezelésre, majd lágy simító mozdu-
latokkal visszük fel a hatóanyago-
kat a bőrre. A hatást DERMOPHYT’S 
MIKROMASSZÁZS géppel fokozzuk. 
A finom vibrációs rezgések meg-
emelik a szövetet, fokozzák az izom-
tónust. Még a kézfej kezelése is a 
gondos rituálé része. 

Katolikus miserend
Plébániatemplom:

minden hónap első péntekén 17 óra, 
vasárnap 9:15; 11 és 17 óra. 

Szent István kápolna:
Nincs szentmise! 

Fonyódliget, Nagyboldogasszony
kápolna:

Nincs szentmise!
Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna: 

Nincs szentmise!

KÉRÉSEK A TEMPLOMBAN TARTÓZ-
KODÓK RÉSZÉRE,

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG SZA-
BÁLYAINAK BETARTÁSÁVAL:

SZÁJMASZK ÉS FERTŐTLENÍTŐ 
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Kövessük a templomi segédkezők útmu-
tatásait, a szabályok betartását!

Vigyázzunk egymásra!

Evangélikus gyülekezeti 
alkalmak 

• november 1. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
• november 15. vasárnap 9:30 istentisz-
telet
• december 6. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
                   

a protestáns templomban
(József u. 21.)

                                                                                                     
A házi bibliaórák és a múzeumi kulturális 

estek egyelőre szünetelnek!

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

A református istentiszteleteink vasárnap 
14 órakor kezdődnek - minden vasár-

nap lesz istentisztelet.

Az Egyházközség, illetve a
lelkipásztor elérhetőségei:

Szabó Levente lelkipásztor: 
0630/282-7481;

e-mail: balatonlelle@reformatus.hu 

A Dermisz Panacée Luxury nem 
csak egy antiage kezelés, hanem 
olyan érzékekre ható szépségél-
mény, ahol a ringató lágy, simító 
mozdulatok és a kifinomult kézi és 
gépi mélyizommasszázs szinergiá-
ja biztosítja a hatóanyagok tökéletes 
felszívódását.

A lehető legmagasabb minőséget 
képviselő bio arckezelés, az örege-
dés minden tünetére. Otthoni ápo-
láshoz a kezelés során használt mini 
Panacéet ajándékba adjuk, melyet 

eredeti kiszerelésében természete-
sen meg is vásárolhatsz nálunk, hogy 
otthon se kelljen lemondanod erről 
a varázslatosan érzéki, szépítő él-
ményről.

DERMISZ BEAUTY & SOUL 
CLINIC

Fonyód, Dísz tér,
Balaton Üzletház 1. emelet    

Telefon: 06 30 267 9371
dermiszkozmetika.hu
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TN Elektronika Kft. 
Számítástechnika-Irodatechnika 

Kellékek,  kiegészítők 
Tonerek, patronok 

 

SZERVIZ 
Online számlázásra, tanuláshoz  

asztali számítógépek, Windows 10-el 
39.900.- Ft-tól. 

Notebook, nyomtató, webkamera. 
 

Igény szerinti  hálózat tervezése,  
kiépítése. 

Papír-írószer és nyomtatvány 
  Bélyegzőkészítés 

 
 

Balatonlelle,  Kossuth Lajos u.24. 
                      E-mail: info@tnelektronika.hu        85/450-200     

          

                                                                                                  Részletek az üzletben. 
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A Szociális Központ hírei

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak eseményei

Intézményünk továbbra is a meg-
szokott szolgáltatásokat nyújtja, a 
megfelelő járványügyi intézkedések 
betartása mellett. Továbbra is kérek 
mindenkit, hogy amennyiben mód 
van rá előre egyeztessen időpontot a 
szakemberrel, a személyes megjele-
nés esetén pedig felhívom a figyelmet 
a kötelező maszk és kézfertőtlenítő 
használatára! Szíves együttműködé-
süket köszönöm!

A Nappali külsős programjai nem 
kerülnek megtartásra, de a születés- 
és névnapok nem maradhatnak el. 
Az Idősek Hónapja keretében meg-
szokott programokról ugyan le kellett 
mondanunk, azonban egy finom tortá-
val és egy kis meglepetéssel készül-
tünk a Nappalinak. A fertőtlenítések 
miatt nem használunk semmiféle tex-
tíliát, ezért könnyen tisztítható, színes 
terítőkkel leptük meg időseinket.

Október 8-tól Borsányi Denise Do-
rottya személyében még több segít-
séget kapnak azok, akik a nappali 
ellátás szolgáltatásait igénybe veszik.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy intézményünk ad helyet 
a Fogyatékosságügyi Tanácsadás 
szolgáltatásnak, ahol tartós beteg 
gyermekek és felnőttek, megváltozott 

munkaképességű személyek, sajá-
tos nevelési igényű tanulók, gyógy-
ászati segédeszközt használók és 
családtagjaik, valamint szakemberek 
számára nyújtanak tájékoztatást, 
tanácsadást. A tanácsadó, Fábián 
Sándor 2020. december 15-én 9.00-
11.30 között várja az érdeklődőket. 
Az ügyfélfogadás gördülékenysége 
érdekében kérem, hogy előzetesen te-
lefonon legyenek kedvesek időpontot 
egyeztetni a 06-85/560-212-es tele-
fonszámon.

2020. október 2-án elköszöntünk 
kedves munkatársunktól, Takács Jó-
zsefné Ágitól, aki jól megérdemelt 
nyugdíjas éveit kezdte meg. Igyekez-

Őszre tervezett kirán-
dulásaink megvalósítása 
eléggé kétséges volt  a ko-
ronavírus-járvány aggasztó 
hírei miatt. Mivel szabad-
téri programról volt szó, 
és  különösebb szigorítást 
nem vezettek be, így ellátogattunk 
Balatonszentgyörgyre, a Csillagvárba. 
Az állomáson  Balatonberényben élő  
tagjaink vártak bennünket, és kisbusz-
szal, személygépkocsival szállítottak 
bennünket a helyszínre. Reggel kicsit 
csepergett az eső, de később kisütött 
a nap. Országh Béla üzemeltető me-
sélt a fehérre meszelt várról, amelyet 
1823-ban  gróf Festetics László, a 
környék földesura építtette erdész-
laknak, a nevét négyágú, csillag alakú 
alaprajzáról kapta.

tünk számára ezt a napot is emlé-
kezetessé tenni. Kedves Ágnes! Há-
lásan köszönöm Neked a kitartást, 
emberséget, a lojalitást, a pontos és 
precíz munkavégzést. Mindannyian 
kívánunk Neked erőt, egészséget, és 
sok-sok boldog élményt!

Szeretném ezúton is megköszönni 
a Konyha Kft.-nek a gusztusos és fi-
nom ételeket.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy november 12-e a Szociális Mun-
ka Napja,  mely munkaszüneti nap a 
szociális ellátásban. Ezen a napon in-
tézményünk zárva tart.

              Fazekas Aliz

Legérdekesebbnek a 
vár földszintjén a  végvári 
katonák életét bemutató 
élethű, látványos panopti-
kumot találtuk. Az udvaron 
és a melléképületek falán 
megszemléltük a különbö-

ző, falusi életet felidéző rengeteg tár-
gyat, eszközt, majd barátkoztunk az 
itt lévő kedves állatokkal. Az egykori 
istálló épületében, a barátságosan 
berendezett csárdában kemencében 
sült bőséges, finom ebédet ettünk. 
Ezt követően beültünk a falu katolikus 
templomának padsoraiba,  és közös 
imával emlékeztünk elhunyt szerette-
inkre, öregdiák tásainkra, tanárainkra. 

A nap befejezéseképpen Bala-
tonberénnyel ismerkedtünk, végül a 
Balaton part csodás panorámájával 

búcsúztunk egymástól és vendéglá-
tóinktól.

Szeretettel köszöntjük új tagjainkat 
Izsó Valériát és Varga Viktóriát, érez-
zék jól magukat a Fonyódi Gimnázium 
Öregdiákjainak Baráti Körében!

    Németh Julianna 
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Molnár István 1932-2020

LIONS hírek
Nehéz, bizonytalan ez az időszak. 

Klubunk megpróbálja véghez vinni a 
tervezett aktivitásait, de a COVID jár-
ványhelyzet alakulása bizonytalan hely-
zet elé állított mindannyiunkat.

A jószolgálati akciókra sokkal na-
gyobb szükség van, mint bármikor. 
Ugyanakkor azok a rendezvények, ahol 
bevételeinket tudnánk gyarapítani, nem 
megtarthatók, például a novemberi ha-
gyományos LIONS bál.

Szeptember 4-én megtartottuk klub-
gyűlésünket, ahol megszavaztunk 4 rá-
szoruló családnak összesen 40.000.-Ft 
iskolakezdési támogatást.

Pontot tettünk a Városmakett befe-
jezése ügyében, végső formáját elnyer-

„Valahányszor meghal egy ember, az 
univerzum egy része elpusztul. Mindaz, 
amit ez az ember érzett, átélt, megcso-
dált, eltűnik vele együtt, valahogy úgy, 
mint a könnyek az esőben” (Coelho)

Ahogy telik felettünk az idő, egyre 
nő bennünk a bizonytalanság, amikor 
elveszítünk valakit. Vele együtt tűnik el 
múltunk egy darabja, életünk epizódjai. 
Alig maradt már Molnár István generá-
ciójából valaki, az 50-es, 60-as évek pe-
dagógusaiból, akik elindítottak az úton, 
szerettek, neveltek, óvtak minket, de 
megmutatták korlátainkat, gyengéinket, 
a világ veszélyeit. Hivatásnál is több, az 
életük volt a nevelés.

Ők voltak a társadalom, a falu, a kö-
zösség mozgatórugói. 

Molnár István pályafutása tanulsá-
gos és példaértékű. 

A hétgyermekes kőröshegyi csalá-
dot, a háztartásbeli édes-
anya mellett a földművelő, 
majd MÁV alkalmazott 
apa egyedül tartotta el, 
aki az 1. világháború ide-
jén egy vonatbalesetben 
olyan súlyos sérülést 
szenvedett, hogy munká-
ját nem tudta folytatni.

A család legfiatalabbja 
István, mégis tanulhatott, 
nem is akárhogy. Öt kőröshegyi elemi 
után polgári iskola Siófokon, majd Ka-
posváron. Később Budai Tanítóképző, 

te, még a QR kódot kell pótolni, ebben 
segítségünkre lesz egy vak volt fonyódi 
jogász leány, mint szponzor.

Ígéretet kaptunk a wolfhageni test-
vérklubtól, hogy elkezdik a ruhagyűjtést, 
remélhetőleg nem lesz akadály ennek a 
lebonyolításában.

A  tervezett egészségprogramot  is 
elhalasztjuk, ingyenes vércukor-vér-
nyomásmérés, szemészeti szűrés és 
hallásvizsgálat szerepelt a jószolgálati 
programunkban, bízunk benne, hogy ta-
vaszra megtartható lesz.

Hozzánk fordult egy háromgyerme-
kes lengyeltóti család, hogy étkezési 
hozzájárulásban segítsük őket. Tagsá-
gunk megmozdult és jó úton haladunk 

afelé, hogy megoldjuk a helyzetük jobb-
ra fordulását.

 Négy tagjelöltünk van, akik már hó-
napok óta ismerkednek a LIONS moz-
galommal és aktívan tevékenykednek is 
klubunkban. November 21-én tervezzük 
taggá avatásukat, attól fogva már sza-
vazati joguk is lesz.

Továbbra is törekszünk társadalmi 
kapcsolataink erősítésére a szponzo-
rokkal.

             We serwe! Szolgálunk!

aztán pedagógiai főiskola három sza-
kon is. Számtan, kémia, politechnika, 
ahogy akkor nevezték.

Azt írta önéletrajzában, hogy az ak-
kori, kaposvári kollégium szelleme nagy 
hatással volt rá. A 2. világháború utáni 
újjáépítés, a falujáró tevékenység mind-
annak a közösségépítő képességnek a 
csírája, amely egész pályafutását jelle-
mezte. Budapesti léte alatt sem tétlen-
kedett. Részt vett az Úttörővasút és a 
Népstadion építésében is.

Mindeközben tanult, néptáncolt, nyá-
ri táborokban, SZOT üdülőkben szak-
kört vezetett, rajvezetősködött.

Már 1955-től Fonyódon és számta-
lan településen néptáncot oktatott.

Fonyódi élete 1954-ben indult. Egy 
rövid intermezzo ékelődött csupán pe-
dagógus pályája közé 64-től 66-ig, nem 
elszakadva a közösségi élettől. Járási 

Népművelési felügyelő 
volt. E rövid epizód után 
visszavágyott valódi élet-
terébe, a gyerekek közé.

1960-ban teremtette 
meg, valóban úttörőként, a 
fonyódi aktív vízi életet, a 
vízi úttörőrajt. Soha addig 
annyi fonyódi gyerek nem 
töltötte nyarát a vízen, víz 
közelben, mint akkor. 

Mindemellett szakmai munkáját is el-
ismerte vezetője, Fáró József igazgató, 
akiről tudjuk nem osztotta alaptalanul a 

dicsérő szavakat. Így írt róla 1971-ben: 
„Amióta saját szertárral rendelkezik, 
megszállottja a kísérletezésnek. Egész 
nap népes szertára a kísérletező tanu-
lóktól. Tanítványai közül sokan választ-
ják élethivatásul a vegyészetet.” 

Természetesen ilyen aktív pedagógi-
ai, kulturális, sport és közösségi tevé-
kenység nem maradt elismerés nélkül, 
még ha nem is mindig onnan jött az 
elismerés, ahonnan várta: Miniszteri 
dicsérő oklevél, Kiváló Úttörő vezető, 
Kiváló fémgyűjtő, kiváló társadalmi 
munkás, Úttörővezető érdemérem, az 
Oktatásügy kiváló dolgozója, „A Fonyódi 
Gyermekekért” városi cím. 

Számomra felejthetetlen pillanat 
volt, amikor újjá szerveződött a vízi élet 
a vízitelepen, s ebből az alkalomból 
meglátogathattuk a tanár urat egy em-
lékplakettel, amely az utódok elismerő 
üzenete és köszönete volt Molnár Ist-
vánnak az alapítónak és elődnek. Szép 
példája ez annak a bizonyos lábnyom-
nak, amit itt hagy az ember a földön.

Nehéz sorsot kapott a jóistentől, de 
szerette feleségét, imádta unokáját és 
óvta, védte gyermekét utolsó leheleté-
ig. Példát adott a feltétel nélküli szülői 
szeretetre. 

Emlékét szeretettel őrizzük mi diá-
kok, tanárok, hálás utódok!

           Gyurina Mária
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Tizenhetedik éve Fonyódon a találkozó
Idén két napon át, október 10-én és 

11-én adott otthont a Művelődési Köz-
pont a Feng Shui és ezotéria iránt ér-
deklődőknek.

A találkozót Dr. Fauszt Terézia nyi-
totta meg, aki lelkesítő gondolataival 
erősítette a hallgatóságban a pozitív 
energiát és gondolkodást.

„Lehet, hogy mi kilógunk 
a sorból, de az is valószínű, 
hogy a sorral van a probléma 
és nem velünk. Nem a reklám 
helye, de én esküszöm az 
aloe vera-ra, meg az ezüstkol-
loidra.” – kezdte köszöntőjé-
ben Dr. Fauszt Terézia. 

A Doktornőt egy rövid in-
terjú keretében kérdeztük az 
idei találkozó előkészületei-
ről: 

„Örülök, hogy megértük, 
mert olyan sok intézni való 
volt ezzel kapcsolatban és 
olyan problémás volt az egész, naponta 
visszamondta valaki, új emberek jelent-
keztek, tehát nagyon sok szervezést 
igényelt. Az előző 16 alkalom nem volt 

ennyire nehézkes, mint az idei.” – fogal-
mazta meg Fauszt doktornő. 

Fonyód Város nevében Hidvégi Jó-
zsef polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket és jó szórakozást kívánt a 
résztvevőknek. 

„Önök mindig pozitív energiát hoznak 
Fonyódra, mi ebből élünk évről-évre. 

Amit Önök idehoznak pozitív energiát, 
azt mi megpróbáljuk felhasználni és re-
méljük, hogy jól használjuk fel.” – öntötte 
szavakba gondolatait a polgármester. 

A rendezvény díszvendége Szilvásy 
Judit - az Első Magyar Feng Shui Cent-
rum vezetője - volt. Stábunk kérdésére 
elmondta, hogy lakásunk, irodánk az 
életünk tükre. Ha nem foglalkozunk a 
környezetünkkel, az kihat az életünkre. 
Amennyiben a környezetünk rendben 
van, akkor mi is bőségben, harmóniá-

ban tudunk élni.
Vasárnap tartotta meg 

előadását dr. Taraczközi Ist-
ván, aki a találkozó védnö-
keként volt jelen. Napjaink 
egyik súlyos témáját, a rákos 
megbetegedéseket és azok 
gyógyítási lehetőségeit tag-
lalta a hallgatóságnak.

Az október 10-11-i hétvé-
ge mindkét napján érdekfe-
szítő előadások várták a ven-
dégeket. Íriszdiagnosztika, 
aurafotózás, jóslás, szám-
misztika, állapotfelmérések 

és egyéb szolgáltatások tették teljessé 
a kínálatot.

	 	 										szerkesztőség

Fonyód, Balaton Áruház
3. Emelet

+36 30 520 6910

Márton napi libavacsora
November 11-15

Libamáj lilahagymával kaláccsal

Libaleves daragaluskával

Konfitált libacomb káposztás tésztával 
töltött libanyakkal

Lúdláb

További eseményekről
részletek

a Facebookon!

Foglalni 
érdemes!
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A szabadság napjára emlékeztek 

Ismét országos döntőben iskolánk!
Országos döntőbe jutott a Bacsák 

csapata a Privátbankár Diákfórumok 
által szervezett „Legyél Te is Pénz-
ügyi Junior klasszis” pénzügyi tuda-
tosság versenyen. A verseny a leg-
fontosabb pénzügyi- és adófizetési 
alapismeretekkel, a családi költség-
vetés összetételével, nehézségeivel 
ismerteti meg a diákokat interaktív 
módon.

Az első forduló október 1-én volt, 
amikor adott időintervallumban egy 
50 kérdésből álló kvíz-kérdéssort 

Fonyód Város Önkormányzatának 
nevében Varga István köszöntötte 
a megjelenteket az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 64. év-
fordulójának tiszteletére rendezett ün-
nepségen.

A megemlékezés a Balaton Kollé-
gium előtti '56-os emlékműnél került 
megrendezésre, ami az I. Gyermek 
Huszár és Tüzér Bandérium tagjainak 
felvonulásával, majd a Himnusz közös 
eléneklésével vette kezdetét.

Ezt követően Erdei Barnabás Fo-
nyód alpolgármestere köszöntötte az 
ünneplőket.

„Tisztelt Megemlékezők! „A hazugsá-
gokat valaki igazságra cserélte!

1956 októberének lelkeket felszaba-

kellett online kitölteni a csapatok-
nak. Ezt az akadályt tanulóink si-
keresen vették, így jutottak tovább 
az október 13-én rendezett megyei 
fordulóba, ahol egy hasonló kér-
déssor mellett már egy háromtagú 
zsűri előtt rendezett szóbeli forduló 
is várt rájuk. Ezt szintén online, a 
Zoom platform segítségével rendez-
ték. A platform működését előtte 
napon tesztelhették a tanulók, fel-
készítő tanárukkal együtt.

„Pénzes krémes” elnevezésű csa-
patunk Megyeri Ádám csapatkapi-
tány vezetésével a megyei verseny-
napot is sikerrel vette és november 
4-én az országos döntőbe jutva ad 
számot tudásáról. A csapat tagjai: 
Anton Roxána, Németh Patrícia, Mül-
ler Evelin és Ádám. Felkészítő taná-
ruk Balázs József tanár úr.

Gratulálunk és további eredmé-
nyes szereplést kívánunk!

Felhívás
Pályázati felhívás

GÉPÉSZ OKTATÓ
munkakör betöltésére

A Siófoki Szakképzési Centrum a 
szakképzésről szóló 2019. évi

LXXX. törvény alapján pályázatot 
hirdet gépész oktató munkakör

betöltésére.

Foglalkoztatás időtartama, jellege: 
határozott idejű teljes munkaidős 

munkaviszony

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8640 Fonyód,

Béke utca 1. – Siófoki SZC Bacsák 
György Technikum és Szakképző 

Iskola

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt

Kulimár Dóra
humánpolitikai referens

nyújt a +36 30/348-05-12
telefonszámon, illetve a

kulimar.dora@siofokiszc.hu
e-mail címen.

dító igazsága egy, a milliók szívében 
régóta ott rejtőzködő közös felismerés-
ből született meg. A csaknem egy évti-
zede tartó diktatúra megannyi szomorú 
tapasztalatát megélve Magyarország 
polgárai megelégelték a terrort. Az 
emberek millióinak álmait, a semmibe 
vevő rezsim aljasságát, féktelenségét, 
embertelenségét. Elegük volt a kilátás-
talan szegénységből, az intézményesí-
tett hazugságból, az országot tönkre 
tevő gyűlöletpropagandáról.

A magyarok azt akarták, ami minden 
emberi élet méltóságához hozzátarto-
zik. Vissza akarták kapni a saját sorsu-
kat, vissza akarták kapni a saját jövőjük 
feletti döntés szabadságát.”

Az ünnepi beszéd után a Mátyás Ki-
rály Gimnázium diákjai adtak műsort, 
amelyet dr. Lázár Zoltánné és Szilasi-
né Károly Mónika tanárnők állították 
össze. A diákok előadása méltón állí-
tott emléket '56 hőseinek.

A gimnazisták műsora után a ha-
gyománnyá vált koszorúzásra és mé-
csesek elhelyezésére került sor. Az 
első koszorút Erdei Barnabás alpol-
gármester helyezte el az emlékműnél, 

majd őket követte Lehel László, aki a 
Történelmi Vitézi Rend Fonyódi Cso-
portja nevében tette meg ezt a szép 
gesztust. Képviselő úr után a Hadirok-
kantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák 
Fonyódi Szervezete nevében Ottóffy 
Attila koszorúzta meg az emlékművet.

Az ünnepséget a Szózat közös el-
éneklése zárta, majd az I. Gyermek Hu-
szár és Tüzér Bandérium tagjai, dísz-
sortűzzel és ágyúlövéssel tisztelegtek 
1956 hősei és mártírjai előtt.
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Új tagozatok a Mátyás Király Gimnáziumban
A 2020-2021. tanévben iskolánkban 

spanyol nyelvi előkészítő, számítógépes 
grafika és magyar-történelem tagozat in-
dult kommunikációval kiegészítve. Ösz-
szegyűjtöttünk néhány információt erről 
a három új képzési formáról, segítséget 
nyújtva ezáltal a leendő gimnazistáknak. 

Bognárné Huzsvai Cecília: 
„A spanyol nyelvi előkészítő osztály-

ban a tananyag elsajátítása mellett stí-
lusgyakorlatra, készségfejlesztésre is 
nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy a 
diákok ne csak a spanyol nyelvet, hanem 
a kultúráját is megismerjék, ezért terve-
zünk kollégámmal, Kertész Lóránttal a 
tanév során egy spanyol napot. Emellett 
a nyelvtudás elengedhetetlen eszköz a to-
vábbtanulásnál is, pluszpontot jelent, és 
a diploma feltétele. Terveink között szere-
pel az előrehozott érettségi és középfokú 
nyelvvizsga letétele 10. évfolyamon, az 
elkötelezettebb tanulóknál pedig később 
az emelt szintű érettségi és felsőfokú 
nyelvvizsga megszerzése.

Nyelvi előkészítőseink az informatika 
tantárgyat is emelt óraszámban tanulják, 
ezáltal lehetőségük nyílik ebből a tan-
tárgyból is 10. év végén előrehozott érett-
ségit tenni.”

Lengyel Zsüliett:
„A számítógépes grafikai tagozat kép-

zés több szakterület irányába biztosít 
továbbtanulási lehetőséget, illetve az 
érettségi után dolgozni vágyó fiataloknak 
is valós, jelenleg is létező munkalehető-
séget biztosít.

A diákok az első két évben az informa-
tikai alapképzés mellett kétfajta grafikai 
programot, valamint a vágás alapjait sa-
játítják el. A következő két évben pedig 
vagy az informatika vagy a vizuális kultú-
ra fakultáció irányát választhatják, érdek-

lődésük, irányultságuk szerint, ez lenne 
a választott, 5. érettségi tantárgyuk. Az 
informatikai/vizuális vonzódás megha-
tározza a további felkészítés jellegét, a 
haladó képzés része a képszerkesztés, 
valamint a filmvágó program megismeré-
se mellett a weblapszerkesztés. 

Kiegészítő workshopok keretében a 
fotózás, filmkészítés területével és speci-
alitásaival ismerkednek meg a diákok, a 
3D-s grafika és az animáció modern kér-
dése kapcsán pedig vendégelőadókat hí-
vunk, már végzett, és e területen dolgozó 
volt diákjaink köréből.”

Lázár Zoltánné: 
„A magyar-történelem tagozat segítsé-

gével, ahol emelt óraszámban tanulhatják 
a diákok a magyar és világirodalmat, a tör-
ténelmet, könnyebben felkészülhetnek az 
emelt szintű vizsgákra ezekből a tárgyak-
ból, megismerhetik a nemzeti és egyete-
mes történelem mélyebb összefüggéseit. 
Sikeresebben bejuthat a tagozaton tanuló 
a tanári szakokra, a bölcsészkarra, a jogi 
karra, az államigazgatási karra, a közgaz-
dasági és a közszolgálati egyetemre. 

A kommunikációs órákon tanultak 
segítségével a diákok sikeresebben te-
remthetnek kapcsolatokat az élet minden 
területén: a választott hivatásban éppúgy, 
mint a családi vagy baráti viszonyok tere-
pén. Ez a tagozat segítséget adhat a 16 
egyetem által indított kommunikáció- és 
médiatudomány (például business és 
marketing) szakokra való bejutáshoz.

Az órán kívüli tevékenységi körök is 
igen változatosak: részt vehetnek a diá-
kok a színjátszókör munkájában, ahol a 
szereplési lehetőségek magabiztosságot, 
rutint adnak a nyilvános megnyilatkozá-
sokhoz. A tanév során tanulmányi ver-
senyeken, tehetségkutatókon vehetnek 

részt. A nyári szünetben pedig művészeti 
táborban, ahol szabadabb keretek között 
a vizuális, a szóbeli és az írásbeli kommu-
nikáció képességét erősítik a tanulókban 
a gimnázium tanárai.”

Diákvélemények az eltelt másfél hó-
nap benyomásai alapján: 

 „Az iskolában a spanyol oktatás na-
gyon tetszik, a tanárok figyelmesek, 
kedvesek, ha valami kérdésem adódik a 
tanórákon vagy bármivel kapcsolatban, 
azt türelemmel és segítőkészen megvála-
szolják. A spanyolórákat nagyon élvezem, 
pörgősek, ami nekem tetszik, hisz egyál-
talán nem unatkozom. Úgy érzem, helye-
sen döntöttem, amikor a spanyol nyelvet 
választottam.” Jakabfi Blanka Bodza, 9. 
spanyol nyelvi előkészítős

 „Az első számítógépes grafikus tago-
zatosokként nem tudtuk, hogy mire szá-
mítsunk, de kellemesen csalódtunk, mert 
már az első órákon látszott, hogy jó csa-
pat válik belőlünk. Az órák nagyon jó han-
gulatban telnek, mert érdekes dolgokat 
tanulunk. Valakinek a rajzolás, valakinek 
inkább az informatikai területek mennek 
jobban, így jól kiegészítjük egymást. Az 
sem hátrány, hogy segítőkész tanáraink 
vannak, és így családias a légkör az órá-
inkon.” - Szatlóczki-Tóth Dorina, 9. a

„Azért tartom hasznosnak a tagozatot, 
mert a megszerzett tudás mellett fejlesz-
ti az egymásra való figyelésünket, megta-
nuljuk, hogy hogyan fejezzük ki önmagun-
kat." - Somogyvári Anna, 9. a

Az iskolánk honlapján, Facebook- és 
Instagram oldalán folyamatosan frissülő 
információk várják az érdeklődőket! 

  Szerkesztette:
  Kereskai Zita
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Az ez évi nehézségek ellenére, idén 
rendhagyó módon ősszel, de egy na-
gyon jó hangulatú futóversenyen kör-
befutottuk a kedvenc tavunkat. 

Az Ultra Balatonon már szokásos 
nappali forróság és a menetrend szerint 
éjszaka megérkező vihar újból próbára 
tette a teljesítő képességünket. A 11 fős 
csapatunk: dr. Antalóczy Ágnes, Bánku-
ti Letícia, Bogdán Gyuláné Kati, Herliné 
Salamon Piroska, Horváthné Újvári Edit, 
Hunyadiné Rácz Réka, Jakabfi-Vincze 
Tímea, Kardosné Kocsis Krisztina, Máté 
Zsoltné Vera, Nagyné Horváth Gabriella, 
Pápes Zsófia, előző este már Balatonfü-
reden éjszakázott, együtt készülve fel a 
másnapi erőpróbára. Jókedvűen, végig 
egymást segítve, együtt mozogtunk a 
teljes távon, minden váltóponton közö-
sen szorítottunk az adott szakaszt futó 
társunkért. A jó eredmény eléréséhez 
nélkülözhetetlen volt az autós és ke-
rékpáros kísérőink segítsége, köszönet 
nekik érte. Györe Attila, Herli János, Hu-
nyadi Attila, Jakabfi Bálint, Kardos Attila, 
Máté Zsolt és dr. Sztankula Kornél. 

Ezúton köszönjük a szponzora-
inknak is a verseny alatti segítséget: 

Véget ért a VIII. Nemzetközi Balato-
ni Bojlis Horgászverseny (NBBH), me-
lyen a résztvevők a Balaton középső 
és nyugati medencéjében 187 órán át 
non-stop fogták a hatalmas pontyokat. 
Az idei volt az NBBH történetének leg-

Fonyód Team harmadszor is a Balaton körül

A világ leghosszabb horgászversenye a Balatonnál

Gomba Cafe Étterem és Pizzéria, Hűtő-
Klíma Kft., Jakabfi Üzletház, Kapos 
Atlas Gépgyár Kft., Kollmann Gergely, 
Pilsner Bt., Sáfrány Gergely, Vitorlás 
Étterem.

A csapatunk 22 óra 29 perc alatt ért 
körbe, idén is picit javítva az előző évi 
időnkön, remélve, hogy jövőre is egy 
hasonlóan vidám megmérettetésen 
újra rajthoz állhatunk. Hajrá Fonyód 
Team!

Jól teljesített a RUNdiRUN csapata!
 

Ahogy az előző években, úgy idén 
is részt vett városunk másik csapata, 
a RUNdiRUN Fonyód tizenhárom fővel. 
Csapatunk tagjai:

1. Dr. Bali-Papp Rita, Bors Éva, Erdei 
Nóra, Francsics Rita, Győri Anita, Hoff 
Marcell, Mezgár Katalin, Pintér Csen-
ge, Szabadkai Miklós Dániel, Varga 
Yvett, Vincze Rita, Weisz Zsolt Tamás, 
Stamler Kata, Zömbik Anna. Biciklis kí-
sérőink is a csapat tagjai!

"Fantasztikus eredmény született ve-
gyes csapatunkban, ez azért érdekes, 
mert a férfi kategóriában versenyezve, 

21:44:21 idővel zártuk a körünket. Óri-
ásit teljesített a 13 fő!" - számolt be 
Mezgár Kati. 

Településünket képviselve a “Szélvi-
harom” nevű formáció indult még, ere-
detileg 3 fővel: Vörös István, Ifj. Vörös 
István és Dr. Mészáros László. Mivel 
azonban a doktor úr lábproblémákkal 
küzdött, így Vörös István és fia vágott 
neki a távnak, körülbelül 10-10 km-es 
váltásokban: Siófokig jutottak a Bala-
tonfüredi rajttól! Ez is egy megsüvege-
lendő teljesítmény volt!

sikeresebb megmérettetése: kifogták 
a mindenkori versenyek legnagyobb 
halát. Az október 2-tól 10-ig zajló 
eseményen 106 négytagú csapat vett 
részt, idén a járvány miatt külföldiek 
nem indultak.

Érdekesség, hogy a kvalifikációhoz 
nyolc darab, nyolc kiló feletti halat kel-
lett kifogni, melyeknek az összsúlya 
számított be a versenybe.

10 kg feletti halból 898 darabot fog-
tak a versenyzők.

20 kg feletti halból 31 darabot emel-
tek zsákba.

77 olyan csapat fogta meg a 8 db, 8 
kg fölötti halat.

A versenyen fogott átlagsúly 12,7 kg 
volt.

A végső győztes, a Fonyódon ver-
senyző Provincial Team az utolsó 
napon fogta meg a verseny második 
legnagyobb halát, amit Kovács Nor-
bert terelt szákba 26,475 kg-os súllyal. 
A legnagyobb pontyokat ezúttal a déli 
part adta a versenynek, a dobogósok 
is mindannyian itt horgásztak.

  fotó: Fejes Krisztián
  forrás: likebalaton.hu
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APRÓHIRDETÉSEK
Tarokk és Bridge partnereket keresek!  Hor-
gászstéget vennék! Tel.: 06-30/517-2765

•••
30 éves, nyugatra gyártott LADA eladó! 5 se-
bességes, forgalomból kivonva! Érdeklődni: 06-
30/245-9630

•••
Eladó megkímélt kemping kerékpár 5000,- Ft.
Eladó férfi kerékpár, tárcsafék elöl-hátul, se-
bességváltós, új gumik, új pedálok és tartalék 
tárcsafék betétek. 45.000,- Ft. Érdeklődni.: 06-
70/276-0019

•••
Megkímélt HONDA HRX476 4 ütemű önjárós 

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

További információ:  +36-20/231-2377; +36-20/522-9905; +36-20/521-7002;

fűnyíró. 50.000,- Ft. VIKING MB 448 fűnyíró 
40.000,- Ft. Új EURÓPA VERTIKA elektromos 
gyeplazító 15.000.-Ft. STIHL BG 86 800W 
lombfúvó 45.000.-Ft-ért eladó. Érdeklődni.: 06-
20/208-1170

•••
Napi két órában takarítónőt keresünk a Balaton 
Áruház közösségi tereinek takarítására! Tel.: 
06-30/620-4334

•••
Udvaros/Karbantartó munkalehetőség a Hun-
nia Vadgazdálkodási Kft. fonyódi telephelyén. 
Legyél magadra és környezetedre igényes, 
megbízható, rendszerető személyiség, büntet-

len előéletű, rendelkezz jogosítvánnyal. Feladat: 
Telephely épületének, udvarának és környezeté-
nek tisztán-, rendben tartása, karbantartási fel-
adatainak ellátása, kertészeti munkák végzése. 
Az állás teljes munkaidős. Fényképes önéletraj-
zodat és kérdéseidet a hunniavad@hunniavad.
hu e-mail címre várjuk.

•••
Zrínyi Miklós magasépítő technikus, építési vál-
lalkozó, kivitelező. Lakó és nem lakóépületek 
kivitelezése, kőműves munkák, hő-, hang,- víz-
szigetelés, földmunkák, fuvarozás. Tel.:  06-
30/542-8373

Hosszúhétvégi evezős Berektúra a programkínálatban
Egyesületünk régóta tervezi a Fo-

nyód környéki berek bebarangolását 
evezősökkel. Bízva az esőmentes 
előrejelzésekben a VAGABUND Sport 
kitűzte az eseményt október 24-re. Az 
eseményről a közzététel előtt egyez-
tettünk a Dél-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatósággal. A Berektúrára rövid időn 
belül akkora érdeklődés, jelentkezés 
futott be, hogy végül indítottunk egy 
délutáni túrát is. 

Délelőtt és kora délután a Pelso 
Sailing vitorlavarró műhelyben vártuk 
a jelentkezőket, itt kényelmesen fel-
készült a csapat a 10 km-es evezésre. 
Zsíroskenyérrel és ki-ki forró teával, 
fűszeres forralt borral melegített, ki-

osztottuk a mentőmellényeket. A 350 
méterre lévő Pogány-völgyi-víznél már 
vártak bennünket a kenuk és kajakok. 
A Keleti-bozót csatorna a Balaton déli 
részén a Nagy-berek keleti oldalán an-
nak lecsapolására, pontosabban a dél-
ről érkező víz utánpótlásának csökken-
tése céljából épült. Kiválóan evezhető, 
természeti látványosságokban gazdag 
terület. Érkezett résztvevőnk Szeged-
ről, saját SUP-ján tette meg a távot. 

A halakban gazdag csatornán szá-
mos horgász tölti szabadidejét. A 
Bézsenyi utcai hídnál, a túra kiinduló-
pontjánál tájékoztatókat helyeztünk 
ki a programról, a túra egy-egy szaka-
szain horgászókat igyekeztünk óvato-

san megközelíteni, nem megzavarni. A 
Berektúrán korhatár nélkül bárki evez-
het, a 14 éves kor alatti gyerekek csak 
szülői felügyelettel. A csapadék nem 
zavarta meg a Berektúrát. A résztvevők 
kellemesen elfáradva, már a következő 
túra iránt érdeklődve távoztak. Tervünk, 
hogy a későbbiekben több tavaszi és 
őszi túrát is felveszünk a programtárba. 

Az egyesület jelenleg még az ünne-
pélyes 2020-as Ranglista Díjkiosztóra 
várva, de hamarosan a karácsonyra ké-
szülve folytatja az őszi időszakot. 

 
 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület

Álláspályázat
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

pályázatot hirdet
közterület - felügyelő

munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatos részle-
tes információk megtekinthetők 
a https://kozigallas.gov.hu és a 

https://www.fonyod.hu weboldalon. 



Fonyódi Advent 2020 
November 28. vasárnap, 18 óra, Dísz tér
18:00 Önkormányzati köszöntő
18:20 Carmen Cavea társulat adventi műsora

December 6. vasárnap, 18 óra, Dísz tér
18:00 Önkormányzati köszöntő
18:10 Fonyódi Óvoda műsora
18:20 Neumajer Zoltán katolikus plébános adventi beszéde 
18:30 Mikulás ünnepség – gyerekzene 
December 13. vasárnap, 18 óra, Dísz tér 
18:00 Önkormányzati köszöntő
18:10 Raczkó Zsuzsanna evangélikus esperes adventi beszéde 
18:20 Palonai Magyar Bálint Általános Iskola műsora
18:40 Répa retek mogyoró karácsonyi gyerekkoncert 
December 20. vasárnap, 18 óra, Dísz tér 
18:00 Önkormányzati köszöntő
18:10 Szabó Levente református lelkész ünnepi beszéde
18:20 Gőbölös Krisztina és Kádár Szabolcs János  
„Angyal száll” című karácsonyi duettje


