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Döntött a Képviselő - testület
A 2018. december 13-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete elfogadta a 2018. 
évi programok értékeléséről, illetve a 
2019. évi fonyódi rendezvények előké-
szítéséről szóló előterjesztést.

A Képviselő - testület felkérte a 
Fonyód Kulturális Intézmények igaz-
gatóját, hogy a 2019. évi fejlesztési 
javaslatok figyelembevételével a Fo-
nyód Média Nonprofit Kft., 
a Fonyódi Városfejleszté-
si és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft., 
a Fonyód Konyha Non-
profit Kft. és a Turisztikai 
Egyesület bevonásával 
szervezze meg a 2019. év 
rendezvényeit, kezdje meg 
azok előkészítését.

Fonyód Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadta a Fonyódi 
Turisztikai Egyesület 2018. évi tevé-
kenységéről készített tájékoztatót.  

A testület elfogadta a módosító 
javaslatot, miszerint a Fonyódi Vá-
sár és Piac nyitvatartása május 1-től 
szeptember 30. napjáig a hétfői nap-
pal egészüljön ki.

A hétfői piac tapasztalatait a 2019. 
szeptemberi ülésén tárgyalja a Képvi-
selő-testület. 

A Képviselő- testület a Fonyód, Vá-

A Hivatal Hatósági-, Pénzügyi-, 
valamint Beruházási- és Kabinet 
Osztályának ügyfélfogadása:
• Hétfőn       08.00-12.00 óráig (csak 06.01-től-09.30-ig) 

• Szerdán    08.00-12.00 óráig
                    13.00-16.00 óráig

• Pénteken  08.00-12.00 óráig

A Hivatal ügyfélszolgálat
ügyfélfogadása: 

• Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig

• Pénteken  8.00-12.00 óráig

góhíd utca, Vágóhíd köz, Sirály utca, 
Sirály köz forgalmi rendjét az alábbi 
módon változtatja meg. 2019. január 
15. napjával:

- A Sirály utca, Vágóhíd utca ke-
reszteződésébe a Sirály utcára „El-
sőbbségadás kötelező” közlekedési 
jelzőtábla kerüljön kihelyezésre.

- A Vágóhíd utca, Sirály köz (Vá-

góhíd utca „S” kanyar) keresztező-
désébe a Sirály közre (Vágóhíd utca 
„S” kanyar) „Elsőbbségadás kötelező” 
közlekedési jelzőtábla valamint a 
kereszteződés elé és mögé 30km/h 
sebességkorlátozó tábla kerüljön ki-
helyezésre.

- A Vágóhíd utca Vágóhíd köz ke-
reszteződésébe forgalomtechnikai 
tükör kerüljön kihelyezésre.

Fonyód Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évre elő-

terjesztett munkatervi javaslatot elfo-
gadta.

Az államháztartásról szóló tör-
vény érvényben lévő szabályozása 
költségvetési koncepció készítését 
nem írja elő, azonban Fonyód Város 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a Képviselő-testület Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló ön-

kormányzati rendelete sze-
rint a képviselő-testület az 
önkormányzat költségveté-
sét rendeletben határozza 
meg, melynek elfogadása 
két fordulóban történik.

Célunk, hogy Fonyód Vá-
ros Önkormányzata 2019. 
évre vonatkozó feladatai-
nak, terveinek, gazdálkodá-
si kereteinek bemutatása 
továbbra is költségvetési 

koncepció készítésével történjen.
Fonyód Város Önkormányzatának 

2019. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadták a képviselők. 

A Képviselő - testület következő 
ülése 2019. február 7-én, csütörtö-
kön 14 órától lesz a városháza nagy-
termében. A testületi ülések teljes 
anyaga megtekinthető a www.fonyod.
hu weboldalon. 

	 	 										szerkesztőség

Meghívó
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő - testülete

Közmeghallgatást tart! 
Időpont: 2018. február 6. szerda, 17 óra 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme (Fő u. 19.)
           Fonyód Város Önkormányzata 

A Hivatal Építéshatósága és
Műszaki osztályának
ügyfélfogadása:
(kizárólag	 telefonos	 időpont	 egyeztetés	
alapján	történik	az	alábbi	időszakban)
• Szerdán 08.00-12.00 óráig
  13.00-16.00 óráig
• Pénteken  08.00-12.00 óráig
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Fonyód 30

Tisztelt Lakosság!
A 2019. évi városi kitüntetések adományozására várja javaslataikat Fonyód Város Önkormányzata, melyet a 2019. febru-
ári Képviselő-testületi ülés napirendi pontjaként tárgyal meg a testület.
 A városi kitüntetések adományozásának rendjét a 18/1995 (VIII.31.) Ör. továbbá  a szavazás módját a 10/2015 (III.26.) 
Ör. szabályozza.

A hivatkozott rendeletek értelmében adományozható címek:
• Fonyód Város Díszpolgára - önkormányzati választási ciklusonként 1 díj adományozható (utolsó díjazott 2016-ban)
• Fonyód Polgáraiért Díj - évente 3 díj adományozható
• Év Sportolója Díj - évente 1 díj adományozható

A díjak átadására a március 15-i városi ünnepségen kerül sor. A kitüntetettekre bárki tehet javaslatot.
Kérjük, hogy javaslataikat és rövid írásos méltatásukat a megadott határidőig küldjék meg: hivatal@fonyod.hu e-mail 
címre, vagy egyéb írásos formában a Polgármesteri Hivatalba leadni szíveskedjenek.
Határidő: 2019. január 25. (péntek)
A határidőn túl érkezett javaslatokat az ülés anyag összeállítása során nem tudjuk figyelembe venni.

Harminc esztendővel ezelőtt 1989. 
március 1-én Fonyód nagyközség, vá-
rosi rangra emelkedett. 

Településünket számos jelzővel il-
lették azt megelőzően: volt halászfalu, 
kis- és nagyközség, járási székhely, de 
azon a napon megkapta a várossá ava-
tásról tanúskodó oklevelet. 

1989 tavaszán, egy új korszak kez-
dődött városunk életében. Egy új kor-
szak, ahol mindenki bizalommal, 
hittel, reménnyel tekintett a jövő-
be. Persze, voltak kisebb-nagyobb 
botlások, de településünk lakói-
nak hite, akarata, tenni akarása 
mindig előre vitte városunkat.

A városi cím elnyerése szem-
pontjából fontosak voltak a te-
lepülés adottságai, a múltja, a 
térségben betöltött szerepe, de 
különösen az itt élő emberek ten-
ni akarása, a közösség részvétele 
Fonyód formálásában.

A város történelmi tájhoz kö-
tődik. Koppány ősei uralták a 
környéket, Palonai Magyar Bálint 
hosszú ideig sikeresen védte a 
török ellen a fonyódi várat, a re-
formkor és a kiegyezés korszaká-
nak a mai utódok által is élvezett 
gyümölcse a hajókikötő és a vas-
útvonal. 

Mégis, az ország közvéleménye 
számára városunk mindenekelőtt va-
rázslatos földrajzi környezetével, a Ba-
latonnal azonosul.

A várossá válás nem csak a „címet” 
jelentette, hanem a közösség elisme-
rését is. Elsősorban annak a munkának 

és erőfeszítésnek a megbecsülését, 
amely az új minősítés mögött húzó-
dott. Ennek a forrásai jórészt belülről, 
saját erőből, a városért tenni akaró pol-
gárok erejéből teremtődtek meg. 

Fonyódot az intézményi és közmű-
fejlettsége mellett, a megjelenése, - az 
épületei, a környezeti állapota, vala-
mint a lakosság közreműködése a ren-
dezettség kialakításában - minősítette.

Rangot és még több munkát jelen-
tett a várossá válás. A lokálpatrióták 
számára pedig annak a lehetőségét, 
hogy a településért még többet tegye-
nek. 

Fonyód már akkor is igazi diákcent-
rum volt, az általános- és középiskolá-
sok számát közel kétezerre tették, ők 

élvezték az iskolabővítés- és korszerű-
sítés előnyeit is, hiszen a gimnázium 
átépítése ehhez az időszakhoz kötő-
dik. Azóta is a térség meghatározó 
iskolája.

A legfrissebb tervek között egyéb-
ként a telefonhálózat korszerűsítése, 
a kábeltévé létrehozása, az egészség-
ügyi és szociális ellátás fejlesztése 
szerepelt, melyből legsikeresebb és 

talán mindannyiunknak a legfon-
tosabb, a Rendelőintézet fejlődé-
se volt.

Az eltelt 30 év fejlesztéseinek, 
elért eredményeinek az össze-
gyűjtése folyamatban van, hiszen 
a kerek évforduló erre kötelez 
bennünket. Ebben az évben sorra 
vesszük majd az eltelt időszak tör-
ténéseit, fejlődését.

Köszönet illeti mindazokat, akik 
munkájukkal közreműködtek ab-
ban, hogy Fonyód ma egy virágzó, 
a lehetőségeit kihasználni igyekvő, 
élhető és szerethető kisváros lett.

Meggyőződésem, hogy tele-
pülésünk jó úton jár, hiszen visz-
szakapta térségi szerepét, ismét 
Járási székhely lettünk, sőt fej-
lesztési, oktatási, egészségügyi 
központ és Somogy megye legak-

tívabban fejlődő települése. 
Hiszem, hogy környezetünk adta le-

hetőségek, az itt élő emberek akarata, 
jobbító szándéka, összefogása, az itt 
élő fiatalok lelkesedése, hite, városun-
kat egy szebb jövő irányába vezeti.

	 	 Hidvégi	József
  polgármester
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Ünnepi Megyehét
A további építkezés és a döntések 

éve az idei Somogyban.
2019 a további építkezések mellett 

a döntésekről is szól. Döntenünk kell, 
megóvjuk-e keresztény értékeinket, és 
döntenünk kell, milyen irányba menjen 
tovább Somogy – hangzott el a Megye-
napon, melyet Siófokon ünnepelt január 
6-án, vasárnap a Somogy Megyei Köz-
gyűlés. A címer- és pecséthasználati 
jog adományozásának 521. évforduló-
jára emlékeztek.

A pénteki zászlófelvonással kezdő-
dött meg Somogyország legnagyobb 
ünnepe január 4-én, majd vasárnap a 
siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ-
ban folytatódott az ünnepi Megyehét.

Az ünnepi közgyűlésen köszöntötte a 
rendezvényen megjelenteket Witzmann 
Mihály, a térség országgyűlési képvise-
lője és Biró Norbert, a Somogy Megyei 
Közgyűlés elnöke.

Díszvendég volt és köszöntőt mon-
dott Szájer József, Európa Parlamenti 
képviselő.

Meghívott vendég dr. Mátrai Márta, az 
Országgyűlés háznagya, dr. Neszményi 
Zsolt, kormánymegbízott, Vetési Berna-
dett, a Somogy Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója, Szita Károly, Kaposvár 

Megyei Jogú Város polgármestere, va-
lamint Móring József Attila, Gelencsér 
Attila és Szászfalvi László országgyű-
lési képviselők. Az ünnepi közgyűlésen 
közreműködtek a Balaton Táncegyüttes 
szólistái, a Foki Operett, a Siófoki Férfi 
Dalkör, Siófoki Női Kar és a Tabi Fúvós-
zenekar.

Az ünnepi beszédeket követően ke-
rült sor az elismerő címek átadására. 
A Somogy Megyei Közgyűlés azon sze-
mélyek és kollektívák elismerésére, akik 
kiemelkedő tevékenységükkel a megye 
fejlődését szolgálták, illetve munkájuk-
kal kimagasló érdemeket szereztek, el-
ismeréseket alapított.

Kitüntetettek:
A megye legmagasabb elismerése-

ként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető 
Díjat és megyecímerrel díszített arany-
gyűrűt vehetett át dr. Boross Péter, Ma-
gyarország egykori miniszterelnöke.

Somogy Polgáraiért Díjban
részesült:

- a marcali Balasport Szabadidő és 
Kulturális Egyesület,

- Baloghné Molnár Ida, a Somogy 
Megyei Önkormányzati Hivatal Terület-

fejlesztési Irodájának vezetője,
- Bertók László Kossuth-díjas költő,
- dr. Farkas József, a Somogy Me-

gyei Kaposi Mór Oktató Kórház uroló-
gus főorvosa (Fonyódon is praktizál),

- dr. Herr Gyula, a nagyatádi 
eXtremeMan főszervezője,

- Krennert István, a tapsonyi Hans 
Pausch Hungária Kft. ügyvezető igaz-
gatója,

- a kaposvári Kutyatár Természet- és 
Állatvédő Egyesület,

- Nagy Ernő György lullai pedagógus,
- Puskás Béla, a Somogy Temetkezé-

si Kft. ügyvezető igazgatója
- Rónai Attila kaposvári ötvösmester.

Boros Péter egykori miniszterelnök 
kapta a legmagasabb somogyi 

kitűntetést

„Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlan-
tulajdonosokat, hogy továbbra is 
lehetőség van a szelektív hulla-
dékgyűjtéshez un. ”sárga kukák” 
átvételére. A kukákat a Fonyódi 
Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési N. Kft. Fonyód, Vágóhíd utca 

17. számú telephelyén tudják át-
venni, akik még nem tették meg, a 
hulladékszolgáltatótól - Pelso Kom 
Kft - hozott igazolással! 
Éljünk a szelektív hulladékgyűjtés-
sel! Használjuk a gyűjtőedényeket! 
          Fonyód Város Önkormányzata

Tájékoztatás

Hétfőn is nyitva lesz a Piac májustól! 
A fokozott vásárlói igények kielé-

gítése végett merült fel az ötlet a 
Fonyódi Vásár és Piac nyitva tartá-
sának heti egy, hétfői nappal történő 
meghosszabbítására. Így a Vásár és 
Piac heti három alkalommal tart majd 
nyitva, - idén egyelőre - a szezonban, 
a már hagyományos szerda - szombat 
napokon kívül a hét első napján is. A 
hétfői napokon történő árusítás az elő-
re megváltott éves, valamint szezonos 

bérlettel rendelkező árusok számára 
nem jelent plusz bérleti díj költséget.

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének döntése értelmében 
a Fonyódi Vásár és Piac nyitvatartása 
május 1-től szeptember 30. napjáig a 
hétfői nappal egészül ki, a 2019. szep-
temberi Képviselő - testületi ülésen a 
tapasztalatok kiértékelése mellett újra 
tárgyalják a képviselők. 

A Fonyódi Piac és Vásár üzemelteté-

si szabályzata tartalmazza az elárusí-
tóhelyek megváltásának lehetőségeit.

	 	 										szerkesztőség
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 A rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalók

Módosult a határidő a fúrt kutak bejelentésével
kapcsolatban

Fonyód Város Önkormányzata a 
Kormány téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a veze-
tékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartá-
sok egyszeri támogatásáról szóló 
1602/2018. (XI.27.) Korm. hatá-
rozat alapján azon háztartások 
részére, melyek 2018. október 15-
éig igénybejelentésüket megtették, 
12.000 Ft összegű természetbeni 
támogatást biztosít.

Decemberben is folyamatosak vol-
tak a város területének tisztántartási 
munkálatai, a lehullott falevelek be-
gyűjtése, elszállítása. Az év utolsó 
hónapjában is voltak enyhébb időjá-
rású napok, ilyenkor munkatársaink 
díszfákat telepítettek. 

Kátyúzást végzett a Városüzemel-
tetés - mart aszfalttal – a Bartók Béla 
utcában, - aszfalttal – a Niklai utcá-
ban, Sport utcában, Süllő utca, Árpád 
part, Hunyadi László utcában. A csa-
padékvíz akadálymentes elfolyásának 
biztosítása érdekében kitisztítottuk a 
Bartók utca, Domb utca, József utca, 
József Attila utca árkait. A vízelnye-
lőrácsokat a Szent István utcában, 

2018. december 20-án a Magyar 
Közlöny 207. számában kihirdetésre 
került, 2018. december 21-én hatályba 
lépett az egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2018. évi CXXI. törvény, amely 
módosította a vízgazdálkodásról szó-
ló 1995. évi LVII. törvény fúrt kutak be-
jelentéséhez kapcsolódó határidejét.

A módosítás értelmében: „Mente-

A tüzelőanyag beszerzé-
sére - a beérkezett igények 
figyelembevételével - pályá-
zatot írt ki az önkormány-
zat. A brikett, gázpalack 
és a tűzifa kiszállításának 
megkezdéséről a pályázat 
lezárását követően írásban 
tájékoztatjuk az igénylőket. 

            Fonyód Város
          Önkormányzata

sül a vízgazdálkodási bírság megfize-
tése alól az a létesítő vagy üzemelte-

tő, aki az egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továb-
biakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépé-
sét megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biz-
tosító vízilétesítményt, ha a	 vízjogi	
fennmaradási	 engedélyezési	 eljárást	
2020.	december	31-ig	kérelmezi.”

A Városüzemeltetés munkálatai
Kupavezér utca, Domb utcában tisztí-
tottuk ki. Járdafelújítást a Szent Ist-
ván utcában és a Karácsony Sándor 
utca közti szakaszon végeztünk el. 

Az ünnepi időszakban biztosítottuk 
a szabadtéri rendezvények helyszí-
neit, valamint az intézmények kará-
csonyfáinak kiszállítását és betalpa-
lását. 

A téli időjárás beálltakor, a síkos-
ság mentesítő anyagok tárolóit felújí-
tottuk, kihelyeztük és feltöltöttük. A 
közterületek síkosság mentesítéséről 
gondoskodtunk. Az elszáradt, beteg 
fákat visszavágtuk, téliesítettük a 
közterületek homokozóit és a Várhe-
gyi kilátót.

Ebben az időszakban folyamatos a 
szociálisan rászorultak részére hatá-
rozatban megállapított fa kiszállítása. 
A munkában a Városüzemeltetés se-
gítségére van immár egy, a nemrégi-
ben beszerzett Iveco Daily billenőpla-
tós tehergépkocsi is.

	 	 							Kristóf	Györgyné

Felhívjuk a Kedves Fonyód Kártya 
tulajdonosok figyelmét, hogy ameny-
nyiben nincs adótartozásuk önkor-
mányzatunk felé, úgy a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán 2019. feb-
ruár 1. napjától érvényesíteni tudják 
a saját és az ugyanazon háztartásban 

Fonyód Kártya érvényesítése
élők Fonyód Kártyáját (mely január 
31-ig érvényes). Az érvényesítő mat-
rica kizárólag az Ügyfélszolgálaton 
kerülhet felragasztásra, ezért kérjük, 
mindenki hozza magával az érvénye-
síteni kívánt Fonyód Kártyá(ka)t.

          Fonyód Város Önkormányzata
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Figyelem! Útlezárás!
A jubileumi X. Fonyódi Kolbászfesz-

tivál biztonságos lebonyolítása érde-
kében az alábbiak szerint módosul 
Fonyód, József utca és környékének 
forgalmi rendje a 2019. február 8. nap-
ján 8:00 és 2019. február 10. napján 
22:00 közötti időszakban.

A gépjármű forgalom elől lezárva: 
• A József utca a Liszt Ferenc utca 

és a Kilátó utca között.
• A Károlyi utca József utca és a Jó-

kai utca közötti szakasza.
• A Balaton utca a Jókai utca és a 

József utca közötti szakasza.
• A Jókai utca Liszt Ferenc utcától 

nyugatra eső szakasza.
• A lakók gépjárművel, lakcímkártya 

felmutatásával hajthatnak be kizárólag 
a Fő utca felől a focipálya bejáratáig, 
illetve a Szabó Lőrinc utcába.

• Nem szabad megállni a Liszt Fe-
renc utcában. 

• A Liszt Ferenc utcába gépjárművel 
behajtók a Szent István utca felé tud-
nak kanyarodni.

• A Sándor utca Vasas utcától észak-
ra eső szakasza zsákutca .

• A fesztivál kijelölt parkolója a Víg-
adó téri parkoló.

Türelmüket és megértésüket
köszönjük!

   
     forrás: Kolbászfesztivál weboldal

16:00 Megnyitó, köszöntők
16:10 Kolbászokból készült alkotások kiállítása
16:30 Hírességek kolbásztöltése
19:30 Republic
22:00 Delta
22:45 DJ.Náksi

10:00  Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület
10:30  Kolbásztöltő verseny megnyitója, köszöntők
10:45  Fonyódi Betyárok Néptánc egyesület
11:30  Dió Banda
13:00  Fáraó
14:00  Krisz Rudi
14:40  Fáraó
16:00  Desperado
16:30  Dj. Dominique
18:00  Eredményhirdetés
19:00  Kolbászok éjszakája, házigazda: BanDj.
Belépés 18 éven felülieknek!
Peat Jr.&Fernando@ Sheela, UFO, TNT,
Masterblaster, BanDJ

11:00 Balatoni Települések Kolbásztöltő Bajnoksága
11:00 Bemutatkoznak a résztvevő települések
 kulturális értékeikkel, fellépőikkel  
13:00 Chili
15:00 Vastag Csaba
16:00 Eredményhirdetés

További információk: www.kolbaszfesztival.info

Kézműves	vásár	-	kereskedői	udvar	I	Hagyományos	kolbásztöltő	verseny
Jótékonysági	sztár	kolbásztöltés

Balatoni	települések	kolbásztöltő	bajnoksága	I	Gasztronómiai	bemutatók

2019 FEBRUÁR 8-10.

Fonyód  I  Sportcsarnok és környéke

X. Fonyódi Kolbászfesztivál

PROGRAMOK
PÉNTEK SZOMBAT

VASÁRNAP
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Világsztárokkal kolbászolhatunk Fonyódon
Fonyódon, február elején szinte kol-

bászból lesz a kerítés, hiszen február 
8-a és 10-e között tartják a jubileumi, 
tizedik Kolbászfesztivált.

Az esemény évek óta a téli Balaton 
legnagyobb gasztronómiai rendezvé-
nye, elismertségét tovább növelte az 
elmúlt években megrendezésre került 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Települé-
seinek Kolbásztöltő Bajnoksága. Osz-
tatlan sikert aratott a résztvevő balatoni 
települések körében, s ezen felbuzdulva 
február 10-én 11 órakor várhatóan kibő-
vítve az eddigi résztvevők körét ismét 

Móring József Attila, országgyűlési képviselő:

„A térség országgyűlési képviselőjeként minden évben megfordultam a Fo-
nyódi Kolbászfesztiválon, volt, hogy baráti társasággal együtt mi is daráltunk, 
gyúrtunk, töltöttünk. Mindig lenyűgözött a fonyódiak vendégszeretete és a ren-
dezvény hangulata. Örülök, hogy immár 10. alkalommal szórakozhatunk együtt a 
téli Balaton legnagyobb gasztronómiai rendezvényén. Mindenkinek csak ajánlani 
tudom.”

Biró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke:
„A somogyi hagyományok, köztük a gasztronómia is megyénk legkülönlege-

sebb értékei közé tartoznak. Számtalan rendezvény hirdeti mindezt egész év-
ben, ám közülük is kiemelkedik egy a Balaton partján, ahol fantasztikus ízek, 
kiváló balatoni borok, nemes versengés, somogyi vendégszeretet várja az ér-
deklődőket. A Fonyódi Kolbászfesztivál egy évtizede méltóképpen viszi hírét So-
mogy megyének a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai rendezvényeként. Ha 
tehetem, mindig részt veszek rajta. Kívánom, hogy a rendezvény a következő 
évtizedben is tovább öregbítse Somogyország hírnevét.”

Hidvégi József, Fonyód polgármestere:
Tisztelt	Fonyódiak!	Kedves	Vendégeink!	

Nagy tisztelettel hívom és várom Önöket az immár tizedik alkalommal megszer-
vezett Fonyódi Kolbászfesztiválra. Hosszú út vezetett idáig, hogy ma már a téli Ba-
laton legnagyobb gasztronómiai eseményén szórakozhatunk együtt városunkban.

Tíz évvel ezelőtt egy disznóvágás hagyományainak felelevenítésével kezdtük, 
ma már nem csak a járás, nem csak a régió életében meghatározó, hanem or-
szágos hírű, kiemelt rendezvénnyé nőtte ki magát a Kolbászfesztiválunk.

A gasztronómiai különlegességek, a kézművesek portékái, a népi folklór, a 
csapatok, baráti társaságok, meghívott vendégeink, a balatoni települések és 
természetesen a hangulatot megalapozó fellépők egyaránt szerves részét képe-
zik ennek a nagyszabású rendezvénynek, amely három napon át biztosít kikap-
csolódást mind a Fonyódiak, mind az idelátogatók számára.

Ünnepeljünk együtt a Zákányi Kálmán Sportcsarnokban 2019. február 8-9-10-
én, péntektől vasárnapig! 

megrendezik a nemes vetélkedést.
Az elmúlt években nagy sikere volt 

a résztvevők és a látogatók körében a 
települések versengésének, amely a 
2015. évi indulása óta a fesztivál üde 
színfoltja. 2016-os évben nagy sikert 
aratott Fonyód és Badacsony közötti 
kapcsolat kolbásszal történő jelképes 
megteremtése.

A rendezvény eddigi története során 
közel 500 csapat, baráti társaság, egye-
sület, önkormányzat, gyúrta és készítette 
a tekeredő kolbászokat a sportcsarnok-
ban és izgult végig az eredményhirdeté-

sen, hogy az arany, ezüst és bronz ka-
tegóriás díjak kihez fognak kerülni. Idén 
különösen nagy az érdeklődés a fesztivál 
iránt, hiszen már most minden hely elkelt.

A színpadi programokban sem fog-
nak csalódni a látogatók, hiszen hazai és 
nemzetközi sztárok szórakoztatják őket. 
Fellép a Republic, a Delta, Náksi Attila, 
a Fáraó, a kilencvenes évek közkedvelt 
együttese a Desperado. A legnagyobb 
név a fellépők között a német dance-
formáció a Master Blaster koncertje lesz, 
akik a kétezres évek elején szereztek 
nemzetközi hírnevet.
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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 esetén.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

01.21 Hétfő Zellerleves
„A” Vagdaltszelet zöldbabfőzelékkel

„B” Rizses-hús céklával

01.22. Kedd Kelbimbóleves
„A” Bakonyi sertésragu párolt rizzsel

„B” Tejszínes-sonkás spagetti

01.23. Szerda Tavaszi hagymakrémleves
„A” Natúr csirkemell párolt zöldséggel,

sült burgonyával
„B” Mustáros szelet párolt rizzsel

01.24. Csütörtök Burgonyaleves
„A” Rakott brokkoli

„B” Erdélyi rakott káposzta

01.25. Péntek Legényfogóleves
Vaniliáscsiga

01.28. Hétfő Gombaleves
„A” Mexikói tokány bulgurral

„B” Sertéspaprikás párolt rizzsel

01.29. Kedd Zöldbableves
„A” Majorannás apróhús burgonyfőzelékkel

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával

01.30. Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott halfilé franciasalátával

„B” Párizsi szelet rizi-bizivel

01.31. Csütörtök Karfiolleves
„A” Pincepörkölt savanyúsággal

„B” Bolognai spagetti

02.01. Péntek Zöldséges húsgombócleves
Rizsfelfújt, sárgabarack íz.

02.04. Hétfő Karalábéleves
„A” Borsos tokány párolt rizzsel

„B”  Zöldséges lasagna 

02.05. Kedd Tojásos rántott leves
„A” Pulykapörkölt babfőzelékkel
„B” Zöldséges pulykamell rizottó

02.06. Szerda Paradicsomleves
„A” Búbos hús zöldséges rizzsel
„B” Lecsós szelet párolt rizzsel

02.07. Csütörtök Daragaluskaleves
„A” Resztelt máj főtt burgonyával
„B” Pincepörkölt, csemegeuborka

02.08. Péntek Palócleves
Kakaós kalács, gyümölcs

02.11. Hétfő Fejtettbab leves
„A” Tarhonyás hús, cékla

„B” Hentestokány párolt rizzsel

02.12. Kedd Zöldséges rizsleves
„A” Sertéspörkölt tökfőzelékkel

„B” Brassói aprópecsenye, csemegeuborka

02.13. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Natúr halfilé kukoricás rizzsel, sajtszósszal

„B” Sült csirkecomb párolt rizzsel,
párolt sárgarépával

02.14. Csütörtök Zöldborsóleves
„A” Rakott burgonya, savanyúság

„B” Csilis-bab bulgurral

02.15. Péntek Paradicsomos húsos káposzta
Köményes kifli, gyümölcs

750 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
PC, laptop, okoseszközök üzembe 
helyezése, beállítása, karbantartása, 
tanácsadás, kényelmesen az otthoná-
ban. További információ: kbkrisz.com 
vagy a +36705759762 telefonszámon.

•••
Balatonfenyvesi mosodánkba női mun-
katársat keresünk: május 1-től október 
30-ig 2 fő + 2 fő június 15-től augusztus 
30-ig akár részmunkaidőben, diákok 

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. Ezeket a 
könyvtárban az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és adhatják le.

Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

jelentkezését is várjuk. Érdeklődni sze-
mélyesen Balatonfenyves Úttörő utca 
84. alatt, illetve telefonon a 20/333-
7214 vagy 20/954-1631-es számokon.

•••
Szállás munkásoknak! Tel.: 06-
30/363-5981

•••
Eladó VW Polo Classic, 5 sebes-
séges 1,6 benzines, 1996-os évjá-

rat, kitűnő állapotban garantáltan 
132.000 km-el. Karosszéria felújítva, 
műszaki vizsga 2019. januárig.  Négy 
téligumit adok ajándékba. Vételár: 
298.000.- Ft. Megtekinthető, kipró-
bálható: Fonyód, Blaha Lujza u. 6. 
Tel.: 06-85/361-604; 06-20/404-3733

•••
Takarító lányt keresek heti négy órá-
ban! Érd.: írásban, Fonyód: Pf. 52.
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Programok a Kulturális Intézmények szervezésében
A Fonyódi Kulturális Intézmények 

2019 -ben is színes programokkal 
várja érdeklődő közönségét a Kultu-
rális Központban a Kulturális Intéz-
mények Muzeális Gyűjteményében, 
és  szabadtéri rendezvényein egy-
aránt. Továbbra is helyszínt biztosí-
tunk a civil szervezeteknek és ren-
dezvényeiknek. Folytatni szeretnénk 
a Fonyódi Kaszinó közösségteremtő 
kezdeményezésit, és színes színházi 
programokkal, érdekes időszaki kiál-
lításokkal is készülünk a látogatók-
nak.  Terveink között szerepel még 
számos helyi vonatkozású rendez-
vény is, melyek kapcsolódnak a ju-
bileumi emlékévhez, hiszen Fonyód 
várossá avatásának 30 éves évfordu-
lóját ünnepeljük 2019-ben. 

Figyelmükbe szeretném ajánla-
ni a Magyar Kultúra Napja  és Ady 
Endre születésének 100.évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő A 
TÁLTOS rapszódiát. A  zenés verses 
összeállítás Ady Endre versein ke-
resztül mutatja be a magyar törté-
nelmet a századfordulótól Trianonig. 
2019.január 22-én 18 órakor kerül 

bemutatásra a Fonyódi Kaszinóban.
Nagy szeretettel várjuk Önöket Bo-

ros Misi jótékonysági komolyzenei 
koncertjére február 13-án 18 órakor, 
a színházterembe. Az est teljes be-
vételét a városi zeneiskola zongorá-
jának felújítására szeretnénk fordíta-
ni. Boros Misi decemberben 35.000 
néző előtt adott koncertet Kínában 
nagy sikerrel, így igazi megtisztelte-
tés, hogy a Fonyódi Közönség is ta-
lálkozhat vele.  

A helyi tehetségeket továbbra is 
támogatni szeretnénk, így kerül meg-
rendezésre 2019.február 15-én 18 
órakor Tavaszi-Papp Beáta kiállítás 
megnyitója a Kulturális Központban. 
A tárlatot megnyitja Baricz Kati fo-

tóművész, városunk díszpolgára, a 
műsorban közreműködik és fél órás 
koncertet ad Szelle Szilárd énekes. 

Biztosan észrevették, hogy 2018 
évben a programok nagy részén a 
részvétel ingyenes volt, de regisztrá-
cióhoz kötöttük. Erre azért volt szük-
ség, hogy a helyszínt és a látogatók 
kiszolgálását magas színvonalon biz-
tosítani tudjuk. A regisztráció egy elő-
zetes visszajelzést mutat számunkra 
így a technikai hátteret az érdeklődők 
igényeihez tudjuk igazítani. Például: 
Több résztvevő nagyobb helyszín, 
program duplázás (hajókirándulás)  
több személyzet, kevesebb érdeklő-
dő családias hangulat biztosítása. 
Kérem, hogy 2019-ben is a hirdetmé-
nyekben megjelenő regisztrációhoz 
kötött rendezvényekre időben jelezze-
nek vissza, így biztosítani tudják rész-
vételüket a programokon továbbra is. 

Minden kedves látogatónknak kí-
vánunk sikerekben és egészségben 
gazdag Boldog Új Évet! Találkozzunk 
2019- ben is a Kulturális Intézmé-
nyekben! 

                                     Molnár Rita
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Feng Shui Galéria

Gyógyintézet

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Kulturális Központ,
színházterem

Kulturális Központ,
konferencia terem

Bacsák György
Szakiskola

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok és környéke

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

Január 19-től Február 25-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Január 19. szombat

17 óra

Január 19. szombat
19 óra

Január 22. kedd
18 óra

Január 25. péntek
18 óra

Január 26. szombat
19 óra

Január 29. kedd
17 óra

Január 31. csütörtök
11.30 óra

Február 1. péntek
17 óra

Február 2. szombat
19 óra

Február 13. szerda
10 óra

Február 13. szerda
18 óra

Február 15. péntek
18 óra

Február 25. hétfő 
17 óra

Február 8-9-10.
péntektől vasárnapig

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Ökumenikus Kulturális Est: Szurasenkó Dániel blockflötén
bemutatja Bach átiratait BACH&ME címmel

Ökumenikus Kulturális Est: Smidéliusz Zoltán ny. ev.esperes és 
Légli Ottó borász előadása: A bor teológiája és borkóstoló

Márton László fotós posztumusz fotókiállításának megnyitója

A Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány Rózsa bálja

Véradás

Szalagavató ünnepség

Mátyás Király Gimnázium Alapítványi jótékonysági bálja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

X. Fonyódi Kolbászfesztivál

Farsangoló - Ovi színház gyermekelőadás,
Belépőjegy:1200 ft /fő 

Fonyódi Kaszinó: Boros Misi
komolyzenei jótékonysági koncertje 

Tavaszi - Papp Beáta képzőművészeti kiállítása, közreműködik: 
Baricz Kati fotóművész és Szelle Szilárd énekes, színész 

A Magyar Kultúra Napja: TÁLTOS rapszódia  
Alcím: Ady Endre ébredő lírája, a századfordulótól Trianonig

LIONS - jótékonysági bál

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Gyógyintézet (Szent I. u. 27.);
Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.); Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.);
Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)
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Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Kulturális Központ,
konferencia terem

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok és környéke

Kulturális Központ
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A Szociális Központ hírei

Visszatekintés a 2018. évre
„Egy barát olyan, akár egy téli lámpás: 

minél régibb a barátság, annál erősebb a 
fény.” (Rogen Rosenblatt)

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjai-
nak Baráti Körének a legfőbb célja, hogy 
a régi barátságokat erősítse, alkalmat 
teremtsen a találkozásokra, kifejezze 
hűségét a Mátyás Király Gimnázium-
hoz, Fonyódhoz, Somogyországhoz. 
Áttekintve a 2018-as évünket, büszkén 
mondhatjuk: élménydús programokban 
gazdag évet tudhatunk magunk mögött.

Több civil szervezettel dolgoztunk 
együtt, ami  hozzájárult a sokszínűség-
hez. Eredményes volt a gimnáziummal, 
a Fonyódi Kulturális Központtal való 
együttműködésünk.

Részt vettünk a gimnázium jeles 
napjain, a Mátyás napon, a ballagáson. 
Támogattuk a tehetséges diákokat, a 
gimnáziumot. Közösen főztünk, kiállí-
tásokat rendeztünk. Koncerteken, mú-

zeumlátogatáson voltunk, különböző 
előadásokat hallgattunk.

Szép helyekre kirándultunk: Kapos-
várra, Karádra, Balatonboglárra, Sző-
lőskislakra, Csurgóra, Lengyeltótiba, 
Badacsonyba és Visegrádra, de kisebb 
csoportokban egyéb utazásokba is be-
kapcsolódtunk.

Több helyen 
hírt adtunk a te-
vékenységünkről: 
elnökünk bemutat-
ta egyesületünket 
Szőlősgyörökben, 
Csurgón, interjút 
adott a Magyar Ka-
tolikus Rádióban, 
a Broadway rádió-
ban. Ami számunk-
ra a legfontosabb, 
hogy a Fonyódi 
Hírmondóban rend-

December hónapban is aktívan tel-
tek a napok a „Nappaliban”. Polgár-
mester Úr tett látogatást, beszélgetett 
a jelenlévőkkel. December 19-én tar-
tottuk a Fonyódi Kulturális Intézmé-
nyek Színház termében a Karácsonyi 
Ünnepségünket, melyre a településen 
működő Idősek Klubjait is meghívtuk. 
Ezúton is köszönjük a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola 2.a osztályos 
diákjainak, Makkosné Szőke Anett és 
Domina Katalin felkészítő tanároknak, 
valamint a Fonyódi Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulóinak, tanárainak és 
vezetőjének, Kissné Poprádi Enikőnek 
a színvonalas műsorokat, melyekkel 
szebbé tették az ünnepet számunkra. 
A műsort követően a 8. Balaton Parti 

szeresen lehetőséget kapunk a tájékoz-
tatásra, valamint a Fonyód tévé is több-
ször hírt adott a programjainkról..

Szomorúan vettünk búcsút év végén 
kedves tagunktól, Németh  István Lász-
lótól, aki az első érettségizők között volt 
1965-ben. Nyugodjon békében!

	 	 					Németh	Julianna

Esküvő Party-n elnyert tűzijáték fellö-
vésére is sor került, mely intézményünk 
versíróját is megihlette. Az intézmény-
ben is „szűk körben” is megünnepeltük 
a karácsonyt, apró ajándékkal kedves-
kedtünk időseinknek.

Köszönjük a Lions Klub karácso-
nyi ajándékait, melyekkel ez évben is 
megajándékozták a  nappali ellátás 
igénybe vevőit.

Köszönjük a Fonyód Konyha Non-
profit Kft-nek a finom falatokat, és 
a Városüzemeltetésnek a csodás fe-
nyőfánkat.

Az intézmény segítségével a Böl-
csőde gyermekei részt vettek az Óvo-
da karácsonyi ünnepségén, valamint 
intézményünk dolgozói is részt vettek 
a Városi Karácsonyi Ünnepséget kö-
vető kalács, bor és tea osztásban.

December hónapban az intézmé-
nyek közti együttműködésnek köszön-
hetően több alkalommal is élelmiszer 
adományban tudtunk részesíteni fo-
nyódi és balatonfenyvesi lakosokat. 
Az élelmiszer adományba a pékáru 
mellé többször tudunk zöldségeket és 
gyümölcsöket tenni.

Köszönjük adományozóinknak a 
felajánlott ruhákat, cipőket, játékokat, 
tartós élelmiszereket.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat következő ruhabörzéje 2019. már-
cius 6-án (szerdán) kerül megtartásra. 
Továbbra is várjuk a lakosság felaján-
lásait, ruhanemű, cipő, tartós élelmi-
szer és higiéniai eszközök tárgyában.

Minden Kedves Olvasónak egész-
ségben, erőben, boldogságban és 
szeretetben gazdag új évet kívánok 
magam és munkatársaim nevében 
Ilisicsné Császár Rita versével:

A tűzijáték

Már leszállt az este,
Mi izgulunk, persze.
Tűzijáték most van,
A petárda roppan,
A szikrázó fények,
Betöltik az eget.
Egymás után sorban
Pattannak magasban.
Piros, kék, zöld, lila,
Most meg narancssárga.
Percekig csak állunk,
A fényre bámulunk.
Máris gyorsan vége,
Jó lenne, ha lenne
  jövőre.   

     
    F.A.
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Adni öröm akció Fonyódon
Az elmúlt adventben, 2018. decem-

berében a SPAR Fonyódi üzletében tar-
tott gyűjtésen, csomag összeállításon 
és kiszállításon a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat 12 önkéntese, valamint 
a város középiskolás diákjai vettek 
részt.

Sokan ajánlottak fel tartós élelmi-
szert, a pénztár után felállított Mál-
tai gyűjtőponton egész nap érkez-
tek az emberek adományai. A CMS 
Elektronics Hungary Kft. fonyódi 
üzeme az elmúlt évekhez hasonló-
an, 2018-ban is jelentős értékű tartós 
élelmiszer adománnyal járult hozzá a 
gyűjtéshez.

Számos különböző reakcióval 
szembesülhettünk a szórólap-osztás, 
gyűjtés során: a határozott elutasítás-
tól kezdve, a „meg sem hallom” takti-
kán át, a kíváncsi felénk fordulásig és 
mosolyokig széles volt a skála.

Az adománygyűjtés lezárulása után 
karácsonyi ajándékcsomagokat állí-
tottunk össze, összesen 115 db-ot, és 
a következő napokban folyamatosan 

25 éves a Fonyton cégcsoport
2018-ban volt 25 éves a Fonyton 

cégcsoport. Ez alkalomból 2018. nov-
ember 9-én ünnepi megemlékezést 
tartottunk a cégünknél, amelyen részt 
vettek az Önkormányzat szakembe-
rei, élükön Hidvégi József polgármes-
ter úrral, munkatársai Földi István 
és Csizmeg Ferenc,  valamint a helyi 
Média stábja és a legfontosabb üzleti 
partnerek. 

A vendégek köszöntése után egy 

kézbesítettük a rászorulóknak a fel-
ajánlott tartós élelmiszereket.

Kétféle ajándékcsomag készült: a 
hajléktalan, egyedülálló emberek szá-
mára közvetlenül fogyasztható élelmi-
szereket és kisebb ajándékokat tettünk 
a csomagokba, míg a rászoruló kis és 
nagycsaládoknak, időseknek, fogya-
tékkal élő emberek hozzátartozóinak 
tartós élelmiszereket (lisztet, tésztát, 
olajat, cukrot, szaloncukrot, játékokat) 
juttattunk el.

Az általános iskolás hittanos gyer-
mekek a gyűjtéshez a tiszta gyermeki 
szívükkel csatlakoztak, azzal, hogy 

advent idején lemondanak minden nap 
valami apróságról (csokiról, cukorról, 
vagy arról, ami kedves számukra) és 
ezeket a dolgokat egy cipősdobozba 
összegyűjtötték. Az ajándékaikkal sok 
szegény gyermeknek szereztek örö-
möt, hiszen 20 csomagot készítettek 
így.

Ezzel a kis figyelmességgel próbál-
tunk örömet vinni a rászoruló emberek 
házába. Nem csupán a csomag a fon-
tos, hanem az, hogy személyesen oda-
megyünk, megfogjuk egymás kezét, 
együtt éljük át az ünnepi hangulatot. 
Nekik is nagy öröm, hogy valaki meg-
látogatja őket, és mi is feltöltődünk, 
amikor kimegyünk hozzájuk. Ilyenkor 
rájön az ember, hogy szerény hajlék-
ban, egyszerű körülmények között is 
lehet teljes, tartalmas életet élni.

Úgy érezzük, nemcsak város és falu 
között van szakadék, hanem ember és 
ember között is. Ezáltal szeretnénk kö-
zelebb kerülni hozzájuk.

Köszönjük mindazoknak, akik része-
sei voltak ennek a csodának!

kis prezentációt adtunk a fonyódi 
üzem (CMS Electronics Hungary Kft.) 
tevékenységéről, majd üzemlátogatá-
son ismerkedtek a meghívottak a mo-
dern elektronikai gyártáskultúrával, 
illetve az autóipari High tech techno-
lógiával. 

Ezt követően került sor a 25-éves 
történetünk prezentációjára, illetve a 
nosztalgia beszélgetésekre a tulajdo-
nosok és az érintett partnerek között. 

Az alapító HT.Rt nevében Földesi Ist-
ván elnök-vezérigazgató üdvözölte a 
megjelenteket és méltatta a társaság 
negyedszázados eredményeit és beje-
lentette, hogy Lukács Sándor ügyveze-
tő igazgató, cégvezető munkássága el-
ismeréseként a Magyar Iparszövetség 
- arany emlékgyűrű - kitüntetésében 
részesült, amelynek átadására 2018. 
december 12-én Bp.-en az Iparszövet-
ség székházában került sor. 
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LIONS hírek
Folytatom a beszámolót még egy 

kicsit a „turiról”. Mint látták, sok min-
den érkezett. Többek között játékok 
is. Szándékosan nem írtam róla, mert 
egy részét félre tettük a Bölcsőde ré-
szére, mely el is lett szállítva. Az in-
tézmény karácsonyi ünnepségén sze-
mélyesen szerettük volna átadni, pár 
fotót készíteni, mert a német LIONS 

Első alkalommal 2018 novembe-
rében szervezett horgászvizsgát a 
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület, 
együttműködésben a Bala-
tonfenyvesi Horgászegye-
sülettel és a MOHOSZ-szal.

Azóta is folyamatosan 
érkeznek az érdeklődők, 
vizsgát igénylők, így 2019 
februárjában ismételten 
biztosítjuk a kihelyezett 
vizsgalehetőséget Balatonfenyvesen, 
hogy az idei évi horgászszezonnak a 
fenyvesi, fonyódi és más környékbeli 
településeken élő horgászok érvényes 

Mindezt tudjuk, és különösen igaz 
ez december táján. Ezeket a kará-
csonyváró gondolatokat énekelte 
Szelle Szilárd, színész-énekes debü-
táló önálló koncertjén a Feng Shui 
Galériában Mikulás másnapján. Első 
saját popdalából idéztem, melynek 
címe Légy itt velem a Romhányi Áron-
Tördei Tünde szerzőpárostól.

A koncerten magyar slágerek han-
goztak fel kellemes baritonján a tánc-
daloktól, az operetteken át, a popos 
karácsonyi dalokig. Mindezek közel 

Februárban ismét kihelyezett horgászvizsga!

„Az álmok valóra válnak...”

tagok kíváncsiak hova kerülnek az 
adományaik. Sajnos nem hívtak meg 
bennünket.

Az öt napos börzét nagyon szép 
eredménnyel zártuk. Így most kará-
csonyra a támogatott gyerekeinknek 
ruhát, cipőt stb. tudtunk vásárolni. A 
Járási Szociális Központ gondozottja-
it is meglátogattuk, egy kis karácso-

nyi ajándékot is vittünk. 
Pár tanulót is megajándé-
koztunk, amit az iskolai 
ünnepélyen adtunk át.

A jó vásár adta lehe-
tőséggel úgy gondoltuk 
„ahol nagy a szükség, elkél 
a segítség”, és mi most a 
pécsi „Normandia” LIONS 
Klubnak próbálunk segí-
teni. Ők tartanak fenn egy 
szülőszállást, hol azok a 
vidéki szülők szállhatnak 

meg térítés mentesen, akiknek huza-
mosabb ideig valamelyik klinikán van 
a gyermekük. Több fonyódi család is 
már igénybe vette. Az épület fenn-
tartása költséges és mi 100.000.- Ft 
adománnyal tudnánk segíteni, amit a 
2019. január 26-i Jótékonysági bálju-
kon adnánk át.

A mi Jótékonysági bálunk 2019. 
január 19-én lesz a Gimnázium aulá-
jában. Reméljük, hogy sokan fognak 
részt venni, hiszen farsang idején jól 
jön egy kis vidámság, és a következő 
beszámolóban a nagy sikerről adha-
tunk majd számot.

	 	 						Fábián	Lászlóné

papírokkal vághassanak neki.
Horgászvizsgával minden 15. élet-

évét betöltött horgásznak rendelkez-
nie kell, ez az állami jegy 
kiváltásának feltétele. 
Gyerekeknek már 10 
éves kortól van lehetősé-
gük, hogy számot adja-
nak tudásukról, azonban 
erre eddig csak Kapos-
váron volt lehetőség. Az 

egyéni utazást és egyeztetést meg-
könnyítendő, terveink szerint minden 
évben két alkalommal (tavasz előtt és 
ősszel) tervezünk Balatonfenyvesre 

vizsgát szervezni. Az idei első kihe-
lyezett vizsga pontos időpontjának 
egyeztetése még folyamatban van, 
ezért kérjük, legyen szíves előzetesen 
regisztrálni névvel, telefonszámmal a 
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület 
irodájában (Balatonfenyves, Kölcsey 
u. 14., tel: 70/3040-440, 85/460-500, 
e-mail: tdm@balatonfenyvesen.hu). 
Irodánkban a felkészüléshez is tu-
dunk segítséget nyújtani. Várjuk je-
lentkezését!

állnak habitusához, ezt 
a stílust tanulta a Ma-
dách- és az Operett-
színház iskoláiban és a 
jövőben is ezt szeretné 
folytatni. A közvetlen, 
mosolygós fiatalember 
később nemcsak mu-
sical- és operett fősze-
repekben, hanem mint 
popénekes is szeretne 
boldogulni. Jelenlegi ze-
nei menedzseri felada-

tait hamarosan saját vál-
lalkozásában végzi majd.

A sokoldalú fiatalem-
ber kitűnő hangulatot va-
rázsolt nézőink számára. 
Terveink szerint legköze-
lebb Polyák Rita énekessel 
együtt lép fel az idei évben 
galériánkban.

	Fotulné	Solymos	Ildikó 
               galériavezető
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Mátyás Király Gimnázium - hírek

Megújult mellékhelyi-
ségekkel gazdagodott 
iskolánk

Matematikaversenyt rendezett a 
matematika-informatika munkaközös-
ség az általános iskolások számára. A 
versenyen a környező általános iskolák 
8. osztályosai vettek részt. A verseny 
szünetében a matematika tagozatos 
diákok vezetésével logikai játékokat 
próbálhattak ki a versenyzők. A helye-
zetteknek könyvjutalmat adott át Kasztl 
Rozália munkaközösség-vezető.

Az ERASMUS+KA2 program kere-
tében angol, finn, olasz és 
svéd diákokat és tanárokat 
látott vendégül az iskola. A 
szervezők olyan programot 
állítottak össze, amelyből 
a külföldi középiskolások 
megismerhették Fonyódot, a 
Balaton környékét, Magyar-
országot. Az egyhetes közös 
munka sikeres volt. A vendé-
gek pozitív Magyarország-
képpel tértek haza. Köszön-

A Bacsák György Szakgimnázium 
és Szakiskola a két legnagyobb, ta-
nulók által használt mellékhelyisége 
újult meg 2018 végére. A beruházás, 
melynek összértéke mintegy 4,3 mil-
lió forint, az épülettulajdonos Fonyód 
Város, valamint a fenntartó Siófoki 
Szakképzési Centrum összefogásával 
valósult meg.

Tagintézményünk közössége ez-
úton mond köszönetet Fonyód Város 
Önkormányzatának, a Fonyódi Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft-nek, illetve 
a Siófoki Szakképzési Centrumnak a 
beruházásért.

	 	 										Horváth	Péter

jük a szervezők (Kalászné Perényi 
Nóra, Szilasi Gábor és Babodi Gergő) 
munkáját.

A leány kézilabda csapat a Diák-
olimpia országos döntőjébe jutott. 
Patronáló tanáraik: Bors Éva és Lehel 
László testnevelők. Gratulálunk!

Az angoltanárok decemberben 
hagyományosan megrendezték a 
Christmas partyt, ahol a diákok angol 
nyelvű ismertetőt tartottak az angol, 

amerikai karácsonyi szokásokról, an-
gol nyelvű jeleneteket adnak elő, an-
gol karácsonyi énekeket énekelnek. 
Több korábbi diák is megjelent ezen 
az eseményen. A rendezvény elma-
radhatatlan kelléke a tea és a puding, 
amit a Konyha Kft. munkatársai készí-
tettek el. Az idén is Varga Sámuelné 
és Pusztai Ágnes tanárnők szervezték 
a programot, amit az angoltanárok ké-
szítettek elő.

Az utolsó tanítási na-
pon került sor az intézmény 
hagyományos karácsonyi 
koncertjére, amit Varga Zsu-
zsanna tanárnő rendezett. 
Közel negyven diák szerepelt 
a műsorban. A koncert után 
a tanáriban a karácsonyi kö-
szöntésen fogadta a tanári 
kar az intézmény nyugdíjasa-
it. Öröm együtt lenni a kará-
csonyi ünnepek előtt.
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Fonyódi évfordulók

Defibrillátor a Zákányi Kálmán Sportcsarnokban! 

Ebben az évben Fonyódon több 
jeles évfordulót is ünnepelhetünk. 
Természetesen a legjelentősebb és 
szívünkhöz legközelebb álló az, hogy 
1989. március 1-én Fonyódot várossá 
nyilvánította az akkori országvezetés, 
így ennek 30. évfordulóját ünnepeljük. 
Az egész év folyamán többféle prog-
ram kapcsolódik majd ehhez a jeles 
eseményhez. Vetített képes előadá-
son mutatjuk majd be azokat a folya-
matokat, amelyek végső soron ahhoz 
vezettek, hogy az 1980-as években 
már „városias jellegű” volt települé-
sünk képe. Elhangzik majd az év fo-
lyamán (akár többször is) az a vers, 
amely városunkkal egy idős és neves 
költőnk az ünnepi alkalomra írta. Ilyen 
és ezekhez hasonló programokkal 
várjuk Önöket, ünnepeljenek és örül-
jenek majd velünk együtt!

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
defibrillátor eszközbeszerzési pá-
lyázatot hirdetett, amelynek célja 
életmentő eszközök beszerzésének 
támogatása volt az amatőr csapatok 
részére.

Az 1926 Petőfi Sport Egyesület 
Fonyód is pályázott, amely sikeres 
volt, így egy életmentő eszközzel 
gazdagodott a PSE, amely a Zákányi 
Kálmán Sportcsarnokban került ki-
helyezésre. 

A pályázatban feltétel volt, hogy 
legyen olyan személy, aki használni 
is tudja az eszközt, ehhez pedig mi-
nimum egy főnek rendelkeznie 
kell BLS (basic life support) 
tanfolyami képesítéssel. Ezt 
az alap életmentő tanfolyamot 
az egyesület elnöke, Bognár 
Ákos és a labdarúgó szakosz-
tály vezetője, Kovács Dávid is 
elvégezte. Ezért ketten is képe-
sek és jogosultak a defibrillátor 
szakszerű használatára. Azért 
nagyon fontos ez, mert elkerül-
hető a sporteseményeken bekövetke-
zett hirtelen szívhalál okozta tragé-
dia, hiszen a készülék képes jelezni, 
amennyiben beavatkozás szükséges, 
azt pedig a két képzett személy vég-
re tudja hajtani, életet mentve és időt 

A másik jeles alkalom a nyárhoz kö-
tődik: ezelőtt 125 esztendővel alapí-
totta meg Szaplonczay Manó Bélate-
lepet és kezdett felépülni a nevezetes 
villasor, amelyet a megyei közgyűlés 
„Örökségünk - Somogyország kincse” 
kitüntető díjjal is elismert.

Mindezek mellett több érdekes év-
fordulót is számon tartunk, pl. 

80 éve, 1939. január 15-én avatták fel 
az akkori Község-, a mai Városházát,

90 éve, 1929-ben jelent meg az 
első önálló fonyódi térkép,

200 éve, 1819. őszén fogták el 
Nagy Jancsit, Fonyód eddig ismert 

egyetlen betyárját, aki a Balaton túl-
oldalán, Diszelben adta el az itt lopott 
holmit, az ott szerzettet pedig Fonyó-
don értékesítette. Nagy Jancsit elfo-
gása után agyonverték.

Fonyód újratelepülésének is jeles 
évfordulói vannak idén: 240 éve je-
gyezték be az első fonyódi házasság-
kötést ill. halálesetet, valamint 255 
éve az első fonyódi születést.

Reméljük, az idei év sok szép emlé-
kezést hoz magával, és méltó módon 
tisztelgünk elődeink előtt!

	 	 	 Varga	István

A megyei napilap eképpen örvendett Fonyód várossá válásakor

nyerve a mentők kiérkezéséig. Sajnos 
csak a magyar sportban több esetet 
lehetne felhozni, akár a profi, akár 
az amatőr világból, amikor hirtelen 
szívhalál következtében hunytak el 
fiatalon sportolók. De nem csak spor-
tolók, művészek, ismert emberek, 
akik tragédiájáról hallhattunk, illetve 
számtalan ember esett már ennek ál-
dozatául. 

A hirtelen szívhalál kiszámítha-
tatlan: szívbetegeken, illetve ismert 
szívbetegség nélkül is előfordulhat, 
az első tünetek jelentkezése és a ha-
lál között legfeljebb egy óra telik el. A 

Magyar Kardiológusok Társaságának 
közleménye szerint Magyarországon 
naponta 70-en szenvednek hirtelen 
szívhalált. Évente 25 ezer ember hal 
meg hazánkban az úgynevezett hirte-
len szívhalál következtében, sokszor 

előjelek, panaszok nélkül. Ezekben 
az esetekben az életmentésre csak 
akkor van lehetőség, ha négy percen 
belül megkezdik az újraélesztést, ezt 
követően már agykárosodás követ-
kezhet be. Nagy segítséget jelenthet 
ez az eszköz. Ezek a tapadókorongos 
elektródákkal felszerelt készülékek 
ugyanis valóban életet menthetnek, 
elektromos stimuláció kibocsátásával 
megszüntethetik a hirtelen szívhalál-
hoz vezető életveszélyes aritmiát.

Természetesen nem csak sport-
események alkalmával áll rendelke-
zésre ez a defibrillátor, hiszen ren-

dezvények, iskolai programok, 
vagy bármely olyan esemény 
alkalmával használható, amely 
a sportlétesítményben zajlik. 

Amellett, hogy a 
defibrillátornak örülhetünk, fon-
tos megjegyezni, hogy a meg-
előzés a legfontosabb! Java-
soljuk mindenkinek, hogy tünet 
és panaszmentes esetben is 
rendszeresen vegyen részt or-

vosi vizsgálatokon, konkrétan kardio-
lógiai szűrővizsgálaton, kiváltképp, ha 
voltak már panaszai, vagy fordult már 
elő ilyen eset a családban! 

	 	 									szerkesztőség
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IV. Fonyódi Újévi Teremlabdarúgó Kupa

XI. GreenLife jótékonysági teremlabdarúgó kupa

A 2019-es újév első hétvégéjén, a ta-
valyi évhez hasonlóan idén is a Fonyó-
di Zákányi Kálmán Sportcsarnokban 
gyülekeztek a labdarúgás szerelmesei, 
hogy a már hagyományos Teremlab-
darúgó Kupán megtörjék az évek óta 
tartó Tuti sorozatot, és elhódítsák a 
bajnoki címet. Ahogyan legutóbb, ez-
úttal is 16 csapat adta le nevezését a 

szervezőknek, így az elmúlt két évben 
már két naposra duzzadt rendezvény-
re szombaton és vasárnap is érdemes 
volt kilátogatni. A megyei nagy pályás 
bajnokságok már jó ideje befejeződtek, 
de a játékosok természetesen a téli 
időszakban sem szakadnak el teljesen 
a labdarúgástól. Több helyen is rendez-
nek ebben az időszakban teremlabda-
rúgó kupákat, de az egyik legnagyobb 
és legszélesebb bázissal rendelkező a 
fonyódi újévi kupa lett az évek alatt. 
“Fonyód nem csak nyáron, hanem télen 
is megmozgatja a sportolni vágyókat. 
Decemberben és januárban két nagy-

Tizenegyedik alkalommal rendez-
ték meg Fonyódon, Tapasztó Zsolt 
és Kajetán Jácint szervezésében a 
GreenLife jótékonysági teremlabda-
rúgó kupát. Az egész ország terü-
letéről érkeztek csapatok a Zákányi 
Kálmán Sportcsarnokba, hogy tá-
mogassák a közös, jótékony célt és 
megküzdjenek egymással az egyre 
nívósabb megmérettetésen. A ne-
vezési díjakból és Tóth Gyula Futsal 
válogatott kapus mezének elárve-
rezéséből befolyt összeg a Fonyódi 
Mentőalapítványhoz került, a játéko-
sok és szervezők által összegyűjtött 
rengeteg tartós élelmiszer fonyódi 
rászoruló családok ünnepi készülő-

szabású teremkupa várja a csapatokat 
immáron évek óta” - Hidvégi József Fo-
nyód város polgármestere.
Az elődöntőkre érkezve már nemcsak 
a sörök kezdtek egyre jobban fogyni a 
büfében, hanem a helyek is a lelátón. Az 
egész tornán magabiztosan és jól véde-
kező Csipet Csapatra várt az a feladat, 
hogy a kétség kívül legerősebb kerettel 

érkező Tuti ellen 
csodát hajtsanak 
végre, és legyőz-
zék az elmúlt évek 
sikerkovácsait. De 
ahogy a csoport-
meccsek és a ne-
gyeddöntő alatt, 
most sem álltak le 
Keöves Andrisék, 
és magabiztos 2-0-
s győzelmet arat-

tak. A másik elődöntőben a Piros Hetes 
jól kezdett, 1-0-ra vezetett, és kézben 
tartotta a mérkőzést. Aztán a CS.A.K. 
megrázta magát, kiegyenlített, majd két 
gyors góllal gyakorlatilag eldöntötte a 
tovább jutást.
A bronz meccsen végül a két csalódott 
csapat közül a Piros Hetes koncentrált 
jobban, és a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is egy serleggel gazdagodhattak 
Virágh Krisztiánék. A döntőben a várt 
izgalmak elmaradtak, és a Tuti maga-
biztos győzelmet aratott, immáron so-
kadszorra elhódítva a legjobbnak járó 
trófeát, és a mellé járó labdát is termé-

szetesen. 
A serlegek mellé idén is jártak a jóízú 
Sipos borok, hiszen Fonyód Város Ön-
kormányzata mellett ezúttal is a Ba-
dacsonyörsi Sipos Borház volt a ren-
dezvény fő támogatója, jobbnál jobb 
nedűvel megajándékozva a legjobba-
kat.

A IV. Fonyódi Újévi Kupa
végeredménye:

1. Tuti
2. CS.A.K.
3. Piros Hetes
4. Csipet Csapat

A mezőny legjobb játékosa:
Baranyai Dániel (Piros Hetes)

Legjobb kapus:
Csontos Krisztián (CS.A.K.)

Gólkirály:
Rusvai György (Tuti)

A szervezők ezúton szeretnék meg-
köszönni a Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasz-
nú Kft. közreműködését, dacolva az idő-
járással mindkét nap tisztaság és rend 
fogadta a csapatokat. Külön köszönik 
Kazimír Szabolcsnak a hangosítást és 
Szalai Ferencnek az eredményjelző be-
rendezés javítását és beállítását. 

Részletesebb beszámolót a www.
fonyod.hu weboldalon olvashatnak.

 
	 	 										Kristóf	György

dését tette egy kicsit könnyebbé. 10 
csapat nevezett a XI. Greenlife ku-
pára, ennek keretében érkeztek csa-
patok Szekszárdról, Nagykanizsáról, 
Budapestről - a tavalyi címvédő FFC 
-, Balatonszárszóról, Szombathely-

ről, Debrecenből, Kaposvárról és 
Turáról. A csoportokban negyed tíz-
től kezdték az összecsapásokat. A 
torna legjobb kapusa Mihályi Gergő 
lett, a gólkirályok 8-8 góllal az Alisca 
Greens játékosa Kertai Tamás és a 
házigazda Sissy Büfé játékosa Kaje-
tán Jácint lettek. A negyedik helye-
zett a Somogybabod, a bronzérmes 
a Somogyi Vegyes Kozmikusok csa-
pata lett. A képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára a Csipet Csapat játéko-
si állhattak, míg a 2018-as GreenLife 
kupa győztese a szekszárdi Alisca 
Greens együttese lett. Az adományo-
kat a szervezők a tornát követő héten 
juttatták el a rászorulóknak.
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Katolikus miserend
Plébániatemplom:

első péntekenként 17 óra,
vasárnap 11 és 17 óra.

Szent István kápolna:
vasárnap 9:15 óra

Nagyboldogasszony kápolna:
május első vasárnapjától

Szent Anna kápolna:
május első szombatjától

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján 17 

órakor a plébániatemplomban.

Aktuális miserend:
http://fonyodpl.x3.hu/miserend.html

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

január 20. vasárnap 9:30 istentisztelet 
február 03. vas. 9:30 úrvacsorás istentisztelet
február 17. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2019. február 13-án, szerdán 16 órakor Visnyei 

Károlyéknál Tabán u.30.                                                                  

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!! 
Ökumenikus Kulturális Estek a
Fonyódi Kulturális Köpontban

január 19-én, szombaton 17 órakor a Kulturális Köz-
pont Színháztermében

Szurasenkó Dániel 
blockflötén bemutatja Bach átiratait

BACH&ME címmel

január 29-én, kedden 17 órakor a Kulturális Központ 
konferenciatermében Smidéliusz Zoltán ny. ev.esperes 

és Légli Ottó borász

Előadás: A bor teológiája és bor kóstoló

Református Istentiszteletek
rendje

Református istentisztelet

Vasárnaponként 11 órától istentisztelet a
Protestáns templomban (József utca 21.)

Január 17. 9.30 Házi Bibliaóra, Mikes utca 10.

Február 7. 9.30 Házi Bibliaóra, Mező utca 5.

Február 21. 9.30 Házi Bibliaóra, Szent István 
utca 96. 

Csütörtökönként 18 órától Bibliaóra a Kulturá-
lis Központban

Február 14-17 Házasság Hete programsorozat
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A  Magyar Kultúra Napja

Ady Endre ébredő lírája a századfordulótól Trianonig

Helyszín: Kulturális Központ
Időpont: 2019. január 22. kedd, 18 óra

Táltos rapszódia
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