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Újabb sikeres ciklust zártunk!
A 2019. október 13-i helyhatósági vá-

lasztások után került sor a 2014-2019-
es önkormányzati ciklus értékelésére. 

Hidvégi József polgármester már a 
harmadik polgármesteri ciklusát zárta, 
ennek tükrében beszélt az eltelt idő-
szakról és az elért eredményekről.

- A 2006 előtti időszak, jelentő-
sen befolyásolta az 
azt követő ciklusokat, 
ezért kezdem az érté-
kelést mindig azzal, 
hogy amikor polgár-
mester lettem, akkor 
csődközeli helyzet-
ben vettük át a város 
vezetését 1,5 mrd Ft 
adóssággal és lejára-
tott, lezüllesztett város 
megítéléssel. 2010-
ig sokat dolgoztunk 
azon, hogy törlesszük 
az adósságot és olyan városi struktú-
rát alakítsunk ki, ami működőképes. 
A második ciklusban már elkezdtük 
a várost fejleszteni (kilátó, kulturális 
központ, szabadtéri színpad, Bacsák 
tér, stb.) és a Fidesz kormánynak kö-
szönhetően megszabadultunk a tel-
jes adósságunktól. 

A 2014-től kezdődő ciklus pedig már 
egy jó anyagi helyzetből induló, komoly 
fejlődést hozó időszak volt a település 
életében. Ez azért volt fontos, mert már 
nem csak pályázati forrásokból, hanem 
önkormányzati büdzséből is tudtunk 
fejlesztéseket tervezni. Olyan beruhá-
zások is megvalósulhattak, amelyekhez 
komoly önerőre volt szükség, ilyen volt 
például az általános iskola felújítása. Ez 
esetben nyertünk pályázaton 150 millió 
forintot a hőszigetelésre és a nyílászá-
rók cseréjére, de a tetőt saját forrásból 
(87 millió forintból) cseréltettük le. 

Az óvoda teljes felújításon esett át, - 
csak a falak maradtak - pályázatból 240 
milliót, önerőből 160 milliót költöttünk 
rá. Ma már mindenki örül és hamarosan 
elfelejtjük az álmatlan éjszakáinkat.

Fontos fejlesztés volt a Panoráma 
strand projektje, amely azóta komoly be-
vételt termel kiadás helyett, de ugyanígy 
jelentős beruházás volt a piac fejleszté-
se is, aminek a hatására nagy mértékben 
növekednek a bevételeink. Ennél a fej-

lesztésnél is volt ráfordított önerő, mely 
láttuk, hogy 2-3 év alatt meg fog térülni. 
Kezdeményeztük, hogy májustól szep-
tember végéig hétfőn is legyen nyitva a 
piac, ezt jövőre is megtartjuk. Tervezzük, 
hogy területileg tovább növeljük és még 
tovább fejlesztjük a zöldségpiacot.

Komoly eredménynek tartom, hogy 

az Egészségügyi Kft. pályázatból közel 
300 millió forintos eszközbeszerzést 
tudott végrehajtani, és saját forrásból 
is képes volt egyéb eszközök cseréjére. 
A huszonkét szakrendelés mellett óriási 
jelentősége volt az egynapos sebészet 
beindításának. 

Közel 500 millió forintból megújultak 
a szabadstrandjaink is, mindegyik kor-
szerűbb, szebb lett, a gyümölcsét jövő 
nyártól élvezhetjük igazán.

2007 óta van fásítási koncepciónk, 
minden évben ennek megfelelően ülte-
tünk fákat a város területén, 100-120 
csemetét évente, majd gondozzuk is, 
hogy szépen fejlődjenek. 

A Kulturális Központ 2014-ben került 
átadásra, az elmúlt ciklusban az volt a 
feladat, hogy belakjuk. Nem csak az 
épület telt meg élettel, de maga a kultu-
rális kínálatunk is felpezsdült és szezo-
non kívül is van bőven országos hírű ren-
dezvényünk. (Tök jó nap, Adventi estek, 
Kolbászfesztivál, Húsvéti kulinária)

A következő 10 évre megvannak az 

elképzeléseink, ebből a lehető legtöb-
bet szeretnénk megvalósítani a követ-
kező időszakban. Nyilván ez pályázat-
függő is, hisz mindig azt fejlesztjük 
amire támogatást tudunk szerezni. 

Az egyik nagy célunk a sportcent-
rum megépítése, a másik Csiszta - für-
dő fejlesztése és az utak megépítése. 

A kerékpárutat - az in-
gatlanok megszerzése 
és közbeszerzés után 
- elkezdjük.  

Belterületi útjaink, 
járdáink felújítása is 
fontos számunkra, vala-
mint jó néhány helyen a 
csapadékvíz elvezetést 
is meg kell oldanunk. 
Ezeket, pályázatok hí-
ján saját bevételeinkből 
tudjuk megvalósítani. 
Gyermekeinkről már 

gondoskodtunk, most az idősek és a 
hivatal kerül sorra.

A turizmus továbbra is meghatározó 
településünk életében, ez befolyásolja 
a mi terveinket is, de megindultak a 
szálloda építések is Fonyódon. Külön 
öröm számunkra, hogy a Sirály szálló 
is megújul, amire már régóta vártunk.

A választási eredmények azt mutat-
ták, hogy az emberek többsége érté-
kelte az elért eredményeket, valamint 
olyan jó embereket támogattak, aki-
ket nem a rosszindulat vezérelt, vagy 
az acsarkodás jellemzett, hanem a 
közös társadalmi érdek, amit ezek az 
emberek képviselnek. Jó emberekkel, 
jobban lehet vezetni a várost, közös 
célok, közös érdekek mentén. Mindeh-
hez nyugalomra és sok munkára van 
szükség.

Köszönjük a bizalmat! 

  Hidvégi József
  polgármester
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Megalakult az új képviselő-testület 

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a Fonyódi

Polgármesteri Hivatal
2019. december 23. - 2020. január 3. között igazgatási szünetet tart. Az 

igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel.
 Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, kérdéseiket az info@fonyod.hu 

nyilvános elérhetőségünkön tehetik meg.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.                                            

      Nagy Brigitta sk.
      aljegyző

Október 22-én megalakult az új kép-
viselő-testület Fonyódon! Esküt tettek 
a bizottságok tagjai, a polgármester és 
a képviselők is. Megválasztották a ta-
nácsnokokat és az alpolgármestert.

A 2019. október 13-án megtartott 
helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármester választása Fonyód városban 
eredményes volt. A Fonyódon megtar-
tott 2019. évi általános helyhatósági 
választáson a 4.462 választópolgár kö-
zül 2.294-en vettek részt, akik összesen 
2.263 érvényes szavazatot adtak le.

A Helyi Választási Bizottság a jog-
orvoslati idő lejártával megállapította, 
hogy a város lakossága a 2019-2023 
helyi önkormányzati ciklus polgármes-
terének, Hidvégi Józsefet választotta 
meg.

A lakosság bizalma alapján a követ-
kező fonyódi polgárok nyertek önkor-
mányzati képviselői mandátumot:

1. Lehel László (1182)
2. Erdei Barnabás (1122)
3. Farkas Gábor (951)
4. Gyurina Mária (998)
5. Vajda Tibor (965)
6. Makkos Zoltán Csaba (947)
7. Árok László (1039)
8. Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella (976)
A választási bizottság elnöke a vá-

lasztás eredményének jogerőssé válá-
sát követően átadta a megbízólevelet 
a megválasztott képviselőknek, akik 
esküt tettek és erről okmányt írtak alá 
az október 22-én, a Kulturális Központ 
színháztermében tartott ünnepélyes 
alakulóülésen.

Ugyanígy zajlott le ez a folyamat 
a polgármester esetében is. Hidvégi 
József immár negyedik ciklusát kezdi 
meg Fonyód város polgármestereként. 

Az ülés keretében megválasztották a 
bizottságok tagjait, megalakultak a bi-
zottságok is.

Az alakuló ülésen elfogadott Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet rögzíti a bizott-
ságokat és azok létszámát.

· Jogi és Humán Bizottság, létszá-
ma: 7 fő, melyből 4 fő önkormányzati 
képviselő tag, 3 fő nem képviselő tag;

· Városfejlesztési és Pénzügyi Bi-
zottság, létszáma: 9 fő, melyből 5 fő 
önkormányzati képviselő tag, 4 fő nem 

képviselő tag.
Fonyód Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 2019. október 22-i hatály-
lyal
• a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizott-
ság elnökének választotta:

Farkas Gábor képviselőt,
• képviselő tagjának választotta:

Vajda Tibor képviselőt,
Lehel László képviselőt,
Makkos Zoltán Csaba képviselőt,
Árok László képviselőt,

• nem képviselő tagjának választotta:
Kiss Zoltán Istvánt
Kardos Jánost
Bodó Lászlót
Gábor-Molnár Beáta Emíliát

• a Jogi és Humán Biztosság elnökének 
választotta:

Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella 
képviselőt,
• képviselő tagjának választotta:

Vajda Tibor képviselőt,
Gyurina Mária képviselőt,
Makkos Zoltán Csaba képviselőt,

• nem képviselő tagjának választotta:
Dr. Barabás Ferencet
Szőcs Mihálynét
Szilasi Gábort

A képviselő-testület a települési 
képviselők közül 2 (két) tanácsnokot 
választott. A tanácsnokok a meghatá-
rozott területeken szakmai, politikai ta-
nácsadóként, véleményezőként segítik 
a polgármester munkáját.

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete október 22-i hatállyal 
Lehel László képviselőt beruházásokért 
és fejlesztésekért felelős tanácsnoknak 
és Gyurina Mária képviselőt a város ide-
genforgalmi, turisztikai célkitűzéseivel, 
helyi civil szervezetekkel, valamint a 
településen élő gyermekek nevelésével, 
oktatásával kapcsolatos önkormányza-
ti feladatok ellátásáért felelős tanács-
noknak választotta.

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2019. október 22-i ha-
tállyal Erdei Barnabás képviselőt alpol-
gármesternek választotta meg titkos 
szavazással.

A Képviselő-testület következő ülése 
2019. november 21-én, csütörtökön 14 
órától lesz a városháza nagytermében. 
A testületi ülések teljes anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu weboldalon.
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A Balaton fejlesztése kiemelt stratégiai cél!
Budapesten a Várkert Bazárban 

rendezték meg a Turizmus Summit 
2019 elnevezésű konferenciát októ-
ber végén. A rendezvényen beszédet 
mondott Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke is.

- Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 
magyaroknak a turizmus a hazaszere-
tet kifejezésének egyik formája. Büsz-
kék vagyunk az országunkra, körülvesz 
a történelem, benne élünk, és életünk 
a fantasztikus magyar kultúra és mű-
veltség folytatása is egyben. A belföldi 
turizmus erősíti bennünk hazánk szere-
tetét. Így és ezért épül és szépül most 
az ország. Ebben a pillanatban is mint-
egy ezer turisztikai fejlesztés zajlik Ma-
gyarországon. Vagyis a további fejlődés 
feltétele, hogy nyissuk meg a magyarok 
szíve előtt a saját hazánkat. S ha ezt jól 
csináljuk, a magyarok szíve is megnyílik 
a hazájuk előtt, és még jobban fogják 
tisztelni és szeretni a szülőföldjüket. 
És minél jobban szeretjük a hazánkat, 
a világ is annál kíváncsibb lesz ránk, és 
ilyen áttételek segítségével a hazánk 
szeretete, bármilyen profánul hangzik is, 
vendégéjszakákban, munkahelyekben, 
növekvő bérekben és emelkedő üzleti 
haszonban is kifejeződik majd. Nem 
kell ezt szégyellni, sőt éppen ellenkező-
leg. Mert igaz ugyan, hogy nemcsak ke-
nyérrel él az ember, de az is igaz, hogy 
kenyér nélkül nem élhet. - hangzott el a 
kormányfő beszédében.

A konferencián a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség vezérigazgatója, Guller 
Zoltán számolt be Magyarország és a 
régió turizmusának helyzetéről, az idei 
turisztikai célú beruházásokról és a jö-
vőről is. 

- Aranykorát éli a magyar turizmus, 
és soha ennyi támogatás nem állt az 
ágazat rendelkezésére, mint most. Ta-
valy több mint másfélszer annyi turista 
érkezett Magyarországra, mint ahány 
lakosa van az országnak, a szálláshe-
lyek bevételének növekedése megha-
ladta a világátlagot, a külföldi turisták 
száma az európai uniós átlag kétszere-
sére nőtt, a hazai négy- és ötcsillagos 
szállodák kihasználtsága csaknem 80 
százalékos. Július 1-től Magyarország 
belépett a turizmusát hatékonyan me-
nedzselő országok közé, a világ élvona-
lába. – jelentette ki Guller Zoltán.

Fonyódot Erdei Barnabás alpolgár-
mester képviselte 
a szakmai progra-
mon.

- Magyarorszá-
gon a bruttó hazai 
össztermék (GDP) 
12-13%-át adja a 
turizmus. Kitűzött 
cél, hogy 2-3 éven 
belül elérje az ága-
zat a 16%-ot is. 
Gyakorlatilag ha-
zánkban minden 

tizedik ember a turizmusban dolgozik, 
hiszen ennek keretében beszélhetünk 
a vendéglátásról, a szállásadásról és 
a szolgáltatásokról is. Ezekben a szeg-
mensekben is fejlődés tapasztalható 
és nő a foglalkoztatottság is, ezáltal 
Magyarország gazdasága erősödik. - 
összegzett Erdei Barnabás.

Fonyód alpolgármestere elmond-
ta még a jövőre vonatkozó előadások 
tanulságaként, hogy a következő évek-
ben a sport-, a gasztro- és a konferen-
ciaturizmust fogja fejleszteni a Magyar 
Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Kiemelt 
stratégiai célként pedig a Balatont és 
a Dunakanyart jelölték meg, ami az 
idei strandfejlesztések tükrében biza-
kodásra adhat okot, hiszen a Balatont 
még jobbá, még élhetőbbé, a turisták 
számára még vonzóbbá tehetik a köz-
eljövő beruházásai. 

          szerkesztőség  

Erdei Barnabás a Somogy Megyei Közgyűlés
Területfejlesztési Bizottságának tagja

November 8-án pénteken a Somogy 
Megyei Közgyűlés soron kívüli ülésén 
döntöttek fontos kérdésekben, a bi-
zottságok létszámáról és összetéte-
léről is, valamint alelnököket válasz-
tottak a megyeházán. Az elnök Biró 
Norbert lett, alelnököknek pedig Huszti 
Gábort és Szajcz Adriánt tették meg.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke 
Tardi Tamás, alelnöke Kárpáti László, 
közgyűlési tagja Anderné Röszler Eri-
ka, külső bizottsági tagja pedig Jakab 
Csongor és Gellért Attila. A Területfej-
lesztési Bizottság elnöke dr. Gyene-
sei István, alelnöke ifj. Németh Lajos, 
közgyűlési tagja Koós Csaba, külső 

bizottsági tagként pedig Kövér Istvánt 
és Erdei Barnabást szavazták meg. To-
vábbra is működik a Somogy megyei 
TOP Projekt Bizottság, melynek elnöke 
Holovits Huba, alelnöke Bogdán Dá-
niel, közgyűlési tagja Stikel 
János, külső bizottsági tagja 
Mester Balázs és Kövezsdi 
Gábor.

„Nagy büszkeséggel tölt 
el, hogy a tegnapi napon 
esküt tehettem a Somogy 
Megyei Közgyűlésben! A köz-
gyűlés döntése értelmében 
a következő ciklusban, a Te-
rületfejlesztési Bizottságban 

szolgálhatom Somogyország és Fo-
nyód érdekeit! Köszönöm a bizalmat!” - 
fogalmazott közösségi oldalán Fonyód 
alpolgármestere. 

	 	 										szerkesztőség
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A Városüzemeltetés munkálatai
Az ősz beköszöntével számos fel-

adatot látunk el, ilyen például Fonyód 
területének folyamatos tisztán tartá-
sa, közterületek, sétányok, gereblyé-
zése, seprése, hulladék, levél össze-
szedése és elszállítása. Ároktisztítást 
végeztünk a Fő utcában, a József 
Attila utcában az átfolyót tisztítot-
tuk ki, a Csényi és az Ezredév utca 
sarkán pedig leszakadt hídgyűrűket 
cseréltünk. Folytattuk a kátyúzási 
munkákat, mart aszfalttal a Mező 
utca zsákutca szakaszán, fehér 
mészkőzúzalékkal pedig a Szabad-
ság és Lányi utca kereszteződésénél. 
A strandokról az összegyűjtött usza-
dékokat elszállítottuk, illetve a bejá-
rókat beszállítottuk a telephelyünkre. 

Díszfákat ültettünk, tereprendezést 
és füvesítést végeztünk a strandok 
területén. A játszótéri eszközöket is 
folyamatosan karbantartjuk, szükség 
esetén felújítjuk. Az intézményeknél 
és szociális bérlakásoknál felmerülő 
karbantartási munkákat is elvégez-
tük. A megújult óvoda beüzemelése 
kapcsán külső és belső munkákat fe-
jeztünk be. Az egynyári virágokat fo-
lyamatosan kiszedtük és árvácskákat 
ültettünk az ágyásokba. A virágokat 
és új ültetésű fákat öntözzük. A fű-
nyírást és sövényvágást is végezzük 
a közterületeinken. A temető rendben 
tartása fontos feladatunk volt, készül-
ve a mindenszentekre. A piac terüle-
tének tisztán tartását, piac mosdók 

üzemeltetését, felügyeletét hétről hét-
re ellátjuk. Segédkeztünk az aktuális 
rendezvények lebonyolításában is. A 
nemzeti ünnep alkalmából a nemze-
ti és a városi zászlókat kihelyeztük. 
A Sipos - hegyi kilátó és Várhegyi 
Széplátó felügyeletét és hétvégi üze-
meltetését elláttuk.                                             

       Kristóf Györgyné

Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a
Naplemente Nyugdíjas Klub

„A horizont alján a Nap már lenyu-
godni látszik.

Sugara fel-fel csillan a távolba tűnő 
dombok ormán,

Az est tovatűnő csábos délibábja,
Elringatja vágyaink sóhaját.”

Jubileum:
A Fonyódi Naplemente Nyug-

díjas Klub október 26-án ünne-
pelte megalakulásának 35-ik 
évfordulóját. A meghívottak kö-
zött volt Fonyód városának al-
polgármestere Erdei Barnabás 
és felesége, dr. Gyenesei István 
a Somogyért Egyesület elnöke, 
valamint felesége. A Somogy 
Megyei Szövetség részéről Máj 
Péter alelnök volt jelen. A Nyu-
gat Balatoni Kistérség vezetői mind 
jelen voltak.

Jómagam a meghívottak köszönté-
se után, terjedelmesen beszámoltam 
a letűnt 35 év fontosabb eseménye-
iről. Kihangsúlyoztam annak fontos-
ságát, hogy a nyugdíjas réteg, főleg, 
ha egyedül él közösségbe tömörül-
jön, oldva ezzel az egyedüllét negatív 
problémáit.

Beszámolóm végeztével elkezdőd-
tek a műsorszámok. A balatonlellei 
Gyetvai Erika szólóénekesként része-

sített bennünket feledhetetlen élmény-
ben. Ezt követően a balatonberényi 
Ujj Imre szavalatával kápráztatta el a 
közönséget. A Marcali Három Tenor 
igazi meglepetéssel szolgált a fer-
geteges, mulatós számaikkal. Igen 
nagy sikert könyvelhettek el maguk-

nak. A Fonyódi Betyárok is kitettek 
magukért. Csodálatos műsort adtak, 
jó hangulatot varázsolva a teremben. 
Visszatapsolták őket.

Köszönet illeti Bodó Orsolya, va-
lamint Sinkovics Zoltán vezető tánc-
oktatókat az elragadó műsorszámok 
betanításáért. Továbbá köszönet illeti 
még Iváncsicsné Perusza Dittát a Fo-
nyód Konyha Kft. vezetőjét, aki min-
denben a segítségünkre volt és min-
denhol ott volt, ahol épp szükségünk 
volt rá. Természetesen köszönetünket 

fejezzük ki a konyhai dolgozóknak, 
akik a háttérben serénykedtek, ám a 
végeredmény kitűnően sikerült.

István a zenészünk is remekül tel-
jesített, igazi jó hangulatot teremtve a 
szépkorú nyugdíjasok számára. Meg-
köszönjük Szárnyasi Ottó és testvére 

Luca munkáját, akik a színház-
teremben zajló történéseket 
végig rögzítették. Szép és fe-
ledhetetlen eseményként tart-
hatják számon ezt a csodálatos 
délutánt.

	 Varga	Józsefné
 klubvezető

„Fonyód városa minden kö-
zösségére számít. Nekünk nem csak 
az fontos, hogy téglából és acélból 
épületeket építsünk, hanem ugyan-
olyan fontos egy városnál a közössé-
gek építése is. Ebben jó úton haladunk, 
hiszen egy település hagyományait és 
értékeit akkor ápoljuk méltóképpen, ha 
közösségeket is építünk. Ennek ékes 
bizonyítéka volt ez a jubileumi ün-
nepség, ahol a Naplemente Nyugdíjas 
Klub közössége fennállásnak 35. év-
fordulóját ünnepelhette.” - nyilatkozta 
Erdei Barnabás alpolgármester. 
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A kiemelkedően eredményes pedagógusok hét 
szokása

Az őszi szünetben nem csak gye-
rekzsivajtól volt hangos a Fecskepart 
Óvoda és Bölcsőde. Az intézmény 19 
alkalmazottja, 12 óvodai és 7 bölcső-
dei dolgozója ismerkedett a kiemelke-
dően eredményes emberek hét szoká-
sával. 

Hidvégi József polgármester úr 
kezdeményezésére és Szántó Andrea 
intézményvezető szervezésé-
ben tavaly ősszel Dr. Jakab 
Julianna tartott a programról 
ismertetőt óvodánkban, me-
lyen csoportonként egy-egy 
óvodapedagógus és a böl-
csőde vezetője vett részt. A 
téma felkeltette az óvó nénik 
érdeklődését, így önkormány-
zati támogatásból a bemu-
tatót egy 30 órás tanfolyam 
követhette a már megújult 
óvodánkban. 

A 7 szokás mindegyike az ered-
ményesség alapelvein, az azokkal 
összhangban lévő paradigmákon és 
viselkedési formákon nyugszik. Ezek 
az alapelvek örökérvényűek. 

Varga Ildikó tréner közreműködé-
sével megerősítést kaptunk arra néz-
ve, hogyan legyünk proaktívak, hogy a 
személyes felelősségvállalás, szabad 
döntés milyen hatással van életünk 
valamennyire területére. Hangsú-

lyosan szerepelt a tudatosság, hogy 
tudjuk előre, hova akarunk eljutni, bíz-
tatást kaptunk a személyes jövőkép 
és a küldetésnyilatkozat megalkotá-
sához.

Az időmátrix segít bennünket ab-
ban, hogyan tehetünk különbséget a 
fontos és a sürgős között. Mindig a 
fontos kell, hogy prioritást élvezzen!

Szó esett arról, hogy az egyéni győ-
zelemtől hogyan juthatunk el a közös 
győzelemig, hogyan tudunk „nyer- 
nyerben” gondolkodni, ami az ered-
ményes, kölcsönös együttműködés 
alapja.

Érdekes szituációs feladatok se-
gítségével gyakoroltuk az empatikus 
kommunikációt, hogy hogyan tudjuk 
a másik felet tiszteletben tartva, őt 
megértve magunkat is megértetni 

másokkal.
Megerősítést kaptunk, hogy krea-

tivitással, együttműködéssel, együtt-
gondolkodással, mennyivel hatéko-
nyabbak, eredményesebbek tudunk 
lenni. Mindezekhez pedig elengedhe-
tetlen, hogy naponta szánjunk időt 
magunkra, a saját megújulásunkra, 
testünk, szívünk, értelmünk, lelkünk 

egyensúlyának megteremté-
sére.

Segített végiggondolni sa-
ját hatékonyságunkat, a kol-
legákra és a gyerekekre gya-
korolt befolyásunkat. Komoly 
lelki mélységeket jártunk be. 
Az önmagunk felé fordulás, 
az egymásra figyelés, a vi-
dámság, jókedv váltakozása 
hatotta át ezt a három napot. 

A képzésen megismert 7 
szokás gyakorlása nagymér-

tékben segít a személyes és pedagógiai 
eredményességünk növelésében. Segít 
egy új, színesebb szemüvegen keresz-
tül látni a körülöttünk lévő világot.

„A 7 szokás megóvja és fejleszti 
legértékesebb vagyontárgyunkat - ön-
magunkat. A hosszú távú eredmé-
nyesség titka az aranytojást tojó tyúk 
gondozása.” (Stephen R. Covey)

	 Madarászné	Proity	Marianna 
 óvodapedagógus

Biztonságos helyen élünk
Minden évben megrendezésre kerül 

a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fó-
rum a Rendőrkapitányságon, 
amelyre a Fonyódi Rendőrka-
pitányság körzetéhez tartozó 
települések vezetőit hívják 
meg. Idén Erdei Barnabás 
alpolgármester képviselte 
városunkat és számolt be ta-
pasztalatairól lapunknak: 

- Érdekes statisztikai ada-
tok hangzottak el. Ezekből 
megállapítható az, hogy Fo-
nyód és környéke egy közbiz-
tonság szempontjából szél-
sőségektől mentes környék, ami nagy 
öröm számunkra. Ez nem csak az itt 

élő 5000 fő feletti állandó lakosság 
miatt, hanem a növekvő számú nyári 

vendégeink (20-25 ezer fő) miatt is 
fontos, mindenkinek jó biztonságérze-

te lehet nálunk. - nyilatkozta az alpol-
gármester.

Erdei Barnabás hangsú-
lyozta, hogy egy biztonságos 
település Fonyód. Kiemelte 
azt is, hogy a városvezetés-
nek alapérték a település 
közbiztonsága, a rend, erre 
áldoz is az önkormányzat, 
ennek egyik közeljövőben 
megvalósuló, kézzelfogható 
eredménye lesz a közterületi 
kamerarendszer kiépítése. A 
cél a biztonságérzet további 
növelése. 

	 	 											szerkesztőség
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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! -

11.18. Hétfő Fejtett bab leves
„A” Pulyka rizottó

„B” Pincepörkölt, savanyúság

11.19. Kedd Lebbencsleves
„A” Halfasírt, zöldborsófőzelék

„B” Lecsós tokány, párolt rizzsel

11.20. Szerda Paradicsomleves
„A” Sült csirkecomb, petrezselymes burgonya, savanyúság

„B” Rántott szelet, párolt rizzsel, savanyúság

11.21. Csütörtök Karfiolleves
„A” Chilisbab, párolt rizzsel

„B” Sertéspörkölt, galuska, savanyúság

11.22. Péntek Marhagulyás
Sajtos tejfölös spagetti, gyümölcs

11.25. Hétfő Olasz zöldségleves
„A” Csikóstokány,bulgur

„B” Vagdalt szelet, burgonya főzelék

11.26. Kedd Csontleves
„A” Sült virsli, bab főzelék

„B” Eszterházy tokány, tésztakörettel

11.27. Szerda Kukorica krémleves
„A” Rántott csirkemáj, burgonyapüré, savanyúság
„B” Natúr pulykamell, párolt rizzsel,párolt zöldség

11.28. Csütörtök Tarhonyaleves
„A” Rakott zöldbab

„B” Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya

11.29. Péntek Bakonyi betyár leves
Pogácsa, gyümölcs

12.02. Hétfő Karalábé leves
„A” Borsos tokány, párolt rizzsel
„B” Tarhonyás hús, savanyúság

12.03. Kedd Reszelt tészta leves
„A” Pulykapörkölt, zöldbab főzelék

„B” Ananászos pulykaragu, párolt rizzsel

12.04. Szerda Foghagymakrémleves
„A” Natúr halfilé, párolt rizs, párolt zöldség

 „B” Pirított hagymás szelet Petrezselymes burgonya

12.05. Csütörtök Daragaluska leves
„A” Vagdaltszelet, burgonyapüré, savanyúság

„B” Bolognai spagetti

12.06. Péntek Babgulyás
Túrótöltelékes gombóc,gyümölcs

12.07. Szombat Rántott leves
Rakott karfiol

12.09. Hétfő Burgonya leves
„A” Pulyka apró hús, sárgaborsó-főzelék

„B” Lecsós virsli, párolt rizs

12.10.Kedd Kertészleves
„A” Rizses hús, savanyúság
„B” Gombapaprikás, galuska

12.11. Szerda Húsleves
„A” Gyümölcsmártás,főtt hús,pirított dara
„B” Vadas mártás, főtt hús, tészta körettel

12.12. Csütörtök Zöldbableves
„A” Reszelt máj, főtt burgonya csemege uborka

„B” Tejszínes csirkemell, párolt rizzsel

12.13. Péntek Paradicsomleves
Tavaszi tokány burgurral

12.14. Szombat Töltött káposzta
Pogácsa, gyümölcs

12.16. Hétfő Karfiolleves
Temesvári tokány, párolt rizzsel

750 Ft

Pályázati felhívás!

Fonyód Város Önkormányzata licitverseny útján meghirdeti a Fo-
nyód, 8044/13 hrsz. szám alatti Piaccsarnokban létesített 2 db 
zárt elárusítóhelyek nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2020. 
január 01-től határozatlan időre szóló bérleti jogát. További infor-
máció a www.fonyod.hu weboldalon található.

Jegyzői pályázat 
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

pályázatot hirdet
JEGYZŐ munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a
https://kozigallas.gov.hu és a

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje 
2019. november 29. napja.
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“Betlehemnek szép határán…” - a 
téli ünnepkör népszokásai címmel 
újabb vándorkiállítás nyílt a Fonyódi 

A Fonyódi Múzeum téli hírei
Múzeumban, amelyben a látogatók 
megismerkedhetnek a karácsonyi 
ünnepkör szokásaival. Megtudhat-
ják, hogyan ünnepeltek régen, hogy 
nézett ki a karácsonyi asztal, illetve 
milyen egyéb szokások ismertek a 
téli időszakból. A kiállítás bemutat-
ja például a Luca-napi hagyományo-
kat, a szentcsaládjárást, a betlehe-
mezésnek egy különleges formáját, 
a bábtáncoltató betlehemezést. Ki-
tér a regölés népszokására, az apró-
szentek napjára és a háromkirályok 
napjára.

A kiállítás a Marcali Múzeum ván-
dorkiállítása, mely már számos más 
helyen is megfordult, többek között 
a keszthelyi Balatoni Múzeumban, a 
kéthelyi Művelődési Házban, a győri 
Vaskakas Bábszínházban. Idén pe-

dig Fonyódon kívül Sárváron is meg-
tekinthetik az érdeklődők. A kiállítás 
bemutatását interaktív játékos fel-
adatokkal, múzeumpedagógiai esz-
közökkel színesítjük. 

A kiállításhoz kapcsolódóan de-
cember 7-én, szombaton 16 órától 
szeretettel várjuk a családokat, ki-
csiket és nagyokat egy közös adventi 
kézműves foglalkozásra.

A téli ünnepkör népszokásait bemu-
tató tárlat december 20-ig nyitvatartá-
si időben: keddtől - szombatig 8-16 óra 
között látogatható.

Felhívjuk kedves látogatóink figyel-
mét, hogy a múzeum a téli időszak-
ban, december 20. után 2020. február 
28-ig zárva tart.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!

Balatoni impressziók
Borongós, esőáztatta késő délutá-

non találkoztunk a Kulturális Központ 
második emeletén. A termet a mennye-
zeti lámpák fehér fénye világította meg, 
a tetőtéri ablakokon át az őszi szél még 
kellemesnek mondható, egy-egy fuval-
lata tört be és elvegyült a helyiség me-
legével.

Hosszú fekete hajú asszony állt a 
hallgatóság előtt, lágy hangjával ne-
künk mesélt. Nekünk hallgatóságnak. 
Negyedik könyvének több példánya a 
mellette felállított asztalon sorakozott, 
melyekből egy rózsaszín cetlikkel jelöl-
tet a kezében tartva kalauzolt el ben-
nünket a balatoni történetek végtelen 
sorából szemezve. Dr. Kovács Emőke 
történész, a VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltár tudományos munka-
társa Balatoni impressziók című írását 
mutatta be a fonyódi közönségnek. A 
könyv lapjain sorsok, helyek, történetek 
elevenednek meg, melyekről így nyilat-
kozott:

„Ezek valóban impressziók, ugye min-
denkinek van egy tavi története, nyilván 
nekem is van a személyes történetem-
ből vagy családtörténetemből. De ezek 
olyan nagy alakoknak az érdekes, 19-20. 
századi történetei vagy éppen balatoni 
helyeknek, amiket kevésbé ismerünk 
vagy sokat halottunk róluk, de még is 

van egy-egy olyan mozzanat, amire rá 
szerettem volna irányítani a figyelmet...”

A könyvet az érkező vendégek közül 
többen kezükbe vették, lapozták, beleol-
vastak, kezeik között forgatták. Ilyen az 
is, amikor belépünk egy könyvesboltba 
és a szemeinket megkapó kötetek közé 
lépve perceket időzünk azok megisme-
résével. A Balatoni impressziók szép. 
Fehér alapon kellemes pasztellszínek-
be öltözött, melyek közül egyértelműen 
a kék a vezérszín. A könyvet fellapozva 
gyönyörű akvarellek díszítik az írásokat, 
hol egy egész oldalon át, nyújtózva, má-
sutt a történet végén egészen apróként 
megbújva, mégis szem előtt.

A festmények Fekti Vera kortárs al-
kotó munkái, akiről Emőke szeretettel 
beszélt:

„...Ez egy nagyobb merítés és azért 
is impressziók, mert olyan képeket 
választottam mellé, amelyek szintén 
impresszionális jellegűek, egy kortárs 
festőművésznőnek, Fekti Verának a ba-
latoni alkotásait. Fekti Vera Almádiban 
él. Székesfehérvári alkotó,  nagyon érde-
kes akvarelleket és régi fotómontázsok-
ból festményeket készít a Balatonról...”

A hallgatóság érdeklődéssel figyel-
te a történész asszony beszámolóját. 
Ő ott állt előttünk és átadta történe-
teit, melyek megelevenedtek a könyv 

lapjairól. Ennek az esős, őszi délután-
nak szereplői voltak többek között - ki 
hosszabban, ki csak említés szintjén 
- Szinyei Merse Pál, Egry József, Gaál 
Gaszton. Ahogy elfogytak a történe-
tek és Emőke megköszönte a rész-
vételt, mindenki lélekben egy kicsit 
többel távozott. Régi nevek és helyek, 
de eddig talán nem hallott történetek 
keltek velünk együtt útra.

	 	 											Szárnyasi	Ottó
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Dísz tér

Dísz tér

Dísz tér

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium 
aulája

Mátyás Király Gimnázium 
aulája

Béke utca, Blaha L. utca 
sarkán

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

FONYÓDI
PROGRAMOK

November 20-től December 22-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
November 20. szerda

18 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Helyszínek:
Dísz tér; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.);
Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.), Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.); 

November 26. kedd
17 óra 

November 27. szerda
19 óra 

November 30. szombat 
19 óra 

December 1. vasárnap 
18 óra 

December 7. szombat 
8.30 óra  

December 7. szombat
16 óra  

December 9. hétfő
17 óra  

December 10. kedd
17 óra  

December 14. szombat 
17 óra 

December 13. péntek
17 óra 

December 11. szerda
17 óra 

December 12. csütörtök 
17 óra 

December 14. szombat 
18 óra 

December 15. vasárnap 
18 óra

December 22. vasárnap 
18 óra

December 19. csütörtök 
17 óra 

November 29. péntek
18 óra 

December 1. vasárnap 
18 óra 

Oláh Sándor festőművész és bőrszobrász kiállítása

Kárpáti Rebeka modell, színésznő, a 2013-as Miss Universe 
Hungary közönségtalálkozója

Carmen Cavea Színház - Bill Evans - A jazz hercege
felnőtt színházi előadás. Jegyár: 1.500 Ft/fő.

Ökumenikus Kulturális Estek: Pór Gábor & Pór Edit 
Diaképes szentföldi utazás Jézus életének helyszínein 1. rész

Magyar Bálint Általános Iskoláért Alapítvány Szülők bálja

Adventi gyertyagyújtás 

Adventi kézműves foglalkozás

Adventi teaház

„Lucázás” Luca napi néphagyományok és búzavetés

Karácsonyváró közös éneklés

Adventi gyertyagyújtás 

Adventi gyertyagyújtás 

Városi Karácsonyi Koncert

Mikulás kisvonatozás (teával várják a kicsiket,
forralt borral a felnőtteket)  

Ludmány János zongoraművész koncertje

Az Alapfokú Művészeti Iskola Adventi hangversenye

“Seven Houses Gospel Choir & Band“ (Balatonboglár)
karácsonyi koncertje. Zongorakíséret: Gáspár Sándor

Fonyód 1919-ben
Varga István helytörténeti kutató könyvbemutatója

Hegyi Barbara közönségtalálkozója és a karácsonyváró adventi 
süti sütő verseny eredményhirdetése és kóstolása 
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Felhívás református 
„Egyházfenntartói
járulék” fizetésére!

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Dísz tér

Dísz tér

Feng Shui Galéria

Mátyás Király Gimnázium 
aulája

Múzeum

Kulturális Központ

Kulturális Központ

A Fonyód - Balatonfenyvesi Református Misz-
sziói Egyházközség Presbitériuma ezúton hívja 
fel a gyülekezeti, illetve az egyháztagok figyelmét, 
hogy a 2019. évi egyházfenntartói járulék befize-
tése az év utolsó napján lezárul.

Felhívjuk továbbá a figyelmet az adakozásra is! 
Hangsúlyozva, hogy egyházunk gyülekezetei ön-
fenntartók! Tehát az egyházközségek kiadásaikat 
kizárólag saját bevételeikből kell, hogy fedezzék!

Egyházfenntartói járulék és bármilyen adomány 
befizetésére lehetőség van az istentiszteletek al-
kalmával, vagy banki átutalással. Indokolt esetben 
Pl. lakóhelyük elhagyására képtelen testvéreinknél 
az otthoni lelkigondozás gyakorlatának megfelelő-
en, gyülekezetünk tagjait felkeressük.

Az egyházfenntartói járulék éves összege: 
10.000.- Ft. Nyugdíjasoknak 7.500.- Ft.

A számlaszám alatt az egyházközség - feltün-
tetendő - rövidített neve szerepel. Kérjük, hogy a 
közleményben: ”Efj” (Egyházfenntartói járulék), 
vagy : „Adomány” megnevezést tüntessék fel!

Számlaszám: 11743095-20018614-00000000
Név: Fonyód-Bfenyves Ref. Missz Egyh.
Bank: OTP Bank
Bővebb felvilágosítással szolgál:  Ha-

lász Noémi lelkipásztor 30-491 7241 vagy                                                            
Ellenberger József gyülekezeti gondnok: 30-338 
9762

Katolikus miserend
Plébániatemplom:
első péntek 17 óra,

vasárnap 11 és 17 óra.
Szent István kápolna:

vasárnap 9:15 óra
Fonyódliget, Nagyboldogasszony 

kápolna: Pünkösdtől
Alsóbélatelep, Szent Anna kápol-

na: Pünkösdtől
A Plébániatemplomban első pén-
tekenként, fél órával a szentmise 

előtt csendes szentségimádás 
van. 

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnap-
ján az esti szentmisék a plébánia-

templomban.
Szeretettel várjuk a családokat!

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2019. november 17. vasárnap 9:30 isten-
tisztelet

2019. december 01. vasárnap 9:30 úrva-
csorás istentisztelet

2019. december 15. vasárnap 9:30 isten-
tisztelet

2019. december 26. Karácsony 9:30 ünnepi
úrvacsorás istentisztelet                   

  a protestáns templomban (József u. 21.)
Házi bibliaóra

2019. december 11-én, szerdán 16 órakor 
Peti Istvánéknál (Rózsa u. 31.).

Ökumenikus Kulturális Estek
a múzeumban

2019. november 26-án, kedden 17 órakor
Pór Gábor & Pór Edit 

Diaképes szentföldi utazás Jézus életének 
mai helyszínein  1. rész

(2.rész március 31.)

Református Istentiszteletek
rendje

minden vasárnap 11 órától a Fonyódi 
Protestáns templomban:

november 17.  istentisztelet - 
„Takarítsd ki a régi kovászt!”

november 24. úrvacsorás istentiszte-
let, Pereskedés világi bíróság előtt és 

gyermekistentisztelet
december 1. Advent első vasárnapja 

- családi istentisztelet
december 8. Advent 2. vasárnapja 

gyermekistentisztelettel
december 15. Advent 3. vasárnapja
Imaközösség és bibliaóra csütörtö-

könként 17.30-19.00 FOKI-ban, olyan 
témákról beszélgetünk, amiket a 

résztvevők kérnek

Csülök vacsora belga apátsági sörrel
November 22 – 24

Adventi vacsoraestek
November 29-től December 22-ig  

(Péntektől Vasárnapig)

Szilveszteri Vacsora
December 31

Fonyód, Balaton Áruház
3. Emelet

+36 30 520 6910

@padlasbisztro

Vacsoraestek a Padláson!
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A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak eseményei
„Eljött már november didergő hónapja,

Hideg szele a fák ágait megcsapja.” 
Csokonai Vitéz Mihály

A Budai várnegyedben az Er-
délyi Bástya megtekintése izgal-
mas felfedezés volt. Évtizedekig 
nem nagyon tudta senki, hogy 
milyen kincs rejtőzik itt, mert 
az épület és a hatalmas, két 
szinten elterülő kert 2014-ig  az 
Egyesült Államok tulajdona volt. 

Szegeden egy  csodálatos 
napot töltöttünk. Jól  felkészült 
idegenvezetővel néztük meg a 
város nevezetességeit, és meg-
kóstoltuk  a híres halászlevet is. 

Somogy hercegének, Kop-
pánynak az emlékére részt vet-
tünk a balatonszárszói József Attila 
emlékháztól induló, és a Szólád- Nezde 

hegyre érkező 15 km-es helytörténeti 
gyalogtúrán. Az emlékpark területén 
hun- avar- magyar szobrokat, stációkat 
láthattunk. A legenda szerint Koppány 

vezér  itt van eltemetve, a helynek gyó-
gyító erőt is tulajdonítanak.

Szegeden jártak az Öregdiákok

Örömmel csodáltuk  a megunha-
tatlan Balatoni panorámát a gyönyö-
rűen helyreállított Walko kilátóról, 
amely   Walko Lajos (1880-1954) mi-

niszterről kapta a nevét. 
Bekapcsolódtunk a fonyó-

di  VI.  Tök Jó Nap változatos 
programjaiba, részt vettünk 
a jól sikerült Helytörténeti 
szomszédoláson.  Együtt ki-
rándultunk a szép Alpokaljára: 
Jákra, Szombathelyre és  Bo-
rostyánkő várába.

Köszöntöm új tagjainkat: 
Bíró Margót, Herczegné Har-
csa Erzsébetet és Lévay Pé-
tert. 

Tartalmas őszi napokat kí-
vánok a kedves olvasóknak!

         Németh	Julianna			            

Ne bántsd a huszárt!
2019-ben több ízben tapasztalt 

furcsaság, hogy miközben az I. Gyer-
mekhuszár és Tüzér Bandérium tagjai 
folyamatosan óriási elismertséggel 
öregbítik városunk hírnevét, addig né-
hányan úgy gondolják, nem feltétlenül 
hasznos tevékenység ez.

Olvashattunk er-
ről a legnagyobb 
közösségi portálon 
is, ahol egy magát 
„pedagógusként ” 
bemutató magán-
személy megkérdő-
jelezte, hovatovább 
hamis ideológiának 
bélyegezte mind-
azt, amelyen a hu-
száraink tevékeny-
sége és elismerésre 
méltó teljesítménye 
alapszik. Furcsa 
dolog ez, hiszen 
tudjuk jól, manap-
ság a hagyományőrzés jelentősége 
felértékelődött, Fonyódon jó pár csa-
lád vesz tevékeny részt ebben és egy 
egész város lehet méltán büszke arra, 
hogy ma már városunkat országszer-
te képviselik méltóképpen a kishuszá-
rok. Természetesen a hagyományőr-

zés terén ugyanígy megemlíthetem a 
Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület 
tagjait is.

A gyerekek a „huszárkodással” nem 
csak hagyományainkat ápolják és egy 
kor katonai formáit elevenítik meg, 
hanem számos olyan hasznos dolgot 

is tanulnak eközben, amely során sze-
mélyiségük teljesebb, gazdagabb lesz. 
Szomorú dolog az, ha valakinek ezt el 
kell magyarázni, mert nem is érti, mit 
tesz hozzá a gyermek fejlődéséhez ez 
a tevékenység. Sokkal jobb ez, mint 
ha telefont nyomkodó, kiüresedett, 

gyakorlati tapasztaltokkal nem, vagy 
alig rendelkező fiatal felnőttek len-
nének belőlük. Ráadásul az is biztos, 
hogy ezek az ifjak hazájukat szerető, 
csapatban gondolkozó, együttműkö-
dő,  tehetséges emberek lesznek. Ez 
a gyakorlati haszna mindannak, amit 

megalapoznak a 
huszárok a maguk 
életében, az iskolá-
ban nem valószínű, 
hogy ilyen speciális 
tapaszta la tokka l 
gazdagodnának.

Éppen ezért nem 
árt leszögezni, Fo-
nyódnak a Kishu-
szárok a legbecse-
sebb értékei közé 
tartoznak, fontos 
őket megvédenünk. 
Nem lehet olyan 
parttalan vita, olyan 
önös érdek, vagy 

szélsőséges, megalapozatlan véle-
mény, amely megkérdőjelezné, vagy 
akár veszélybe sodorná az I. Gyer-
mekhuszár és Tüzér Bandérium létét. 

Erőt, tisztességet! 

	 	 	 Gál	Tamás
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A Szociális Központ hírei
Október hónap a Nappaliban is az 

Idősek Hónapja rendezvényein történő 
részvétellel színesítette a hétközna-
pokat. Részt vettünk a nyitó vacsorán, 
ahová a dekorációt is mi készítettük. A 
sétahajózás megihlette Rita társunkat 
is. Megnyitottuk a Nappali kiállítását, 
mely október hónap végéig látható. Már 
készülnek a dekorációs elemek a Már-
ton napi vacsorához.

De ünneplés nélkül sem maradtunk, 
e hónapban töltötte Klári néni 91. élet-
évét, Teréz napján köszöntöttük új tár-
sunkat, Teri nénit, és Ritát születésnap-
ja alkalmából.

Már többedik alkalommal érkezett 
hozzánk Örkény Ágota pszichológus a 
helyi EFI iroda keretében működő LEK 
programsorozat résztvevőjeként, hogy 
csoportos foglalkozás keretében be-
szélgessen tagjainkkal a lelki egészsé-
get érintő témákról.

Szolgáltatásainkat bemutató soro-
zatunkban elérkeztünk a Központ szol-
gáltatásaihoz. Alapvetően a hatósági 
intézkedéssel érintett gyermekek és 
családjaik gondozása történik, eset-
menedzserek által. Az észlelő- és jel-
zőrendszer járási szintű koordinációja 

mellett, szakmai támogatást nyújtunk 
a járás területén működő alapszolgálta-
tási központoknak. Ezen alapfeladatok 
mellett nyújtunk, úgynevezett speciális 
szolgáltatásokat. Ezek az alábbiak:

- kapcsolattartási ügyelet
- mediáció
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri ké-

szenléti szolgálat
- jogi tájékoztatásnyújtás
- pszichológiai tanácsadás
- óvodai és iskolai szociális segítés
- szociális diagnózis elkészítése.
Kapcsolattartási ügyeletet gyám-

hivatalai vagy bírósági végzés, ítélet 
alapján biztosítunk a kapcsolattartás-
ra jogosult és kötelezett felek között. 
A szolgáltatás célja, hogy a gyermek/
gyermekek kapcsolatot tudjanak tartani 
a különélő szülővel is.

A mediáció szolgáltatás a vitás 
ügyek rendezésében nyújt segítséget.

A gyermekvédelmi készenléti szolgá-
lat egy, a nap bármely időpontjában hív-
ható telefonszámot jelent, melyet annak 
érdekében biztosítunk, hogy bármilyen 
krízishelyzet esetén segítséget tudjunk 
nyújtani információval, tanácsadással. 
A telefonszám: 06-20/382-1020.

Jogi tájékoztatásnyújtás a JogPont 
szolgálat által biztosított, Dr. Kardos 
Mónika jogász heti rendszerességgel 
áll a segítséget kérők rendelkezésére.

Pszichológiai tanácsadást Szulimán 
Szidónia pszichológus végez, önkén-
tes alapon érkezők vagy hatóság által 
kötelezettek számára. A tanácsadás 
igénybe vételéhez időpont egyeztetés 
szükséges. Ebben segítséget Szász 
Alexandra Anna családsegítő nyújt a 
06-20/221-6046-os telefonszámon.

Új szolgáltatás is igénybe vehető a 
Központnál, a fogyatékosságügyi ta-
nácsadás, mely a fogyatékkal élő sze-
mélyeknek és hozzátartozóiknak nyújt 
segítséget. Ügyfélfogadásuk december 
17-én 9.00 és 11.30 között lesz a Köz-
pontban (Fő u. 43.).

A szolgálat soron következő ado-
mányosztása - ruhabörzéje december 
4-én szerdán, 10.00-12.00 óra között 
lesz. Tájékoztatjuk a tisztelt adományo-
zókat, hogy elsősorban téli holmikkal 
(kabát, sapka, pulóver, meleg nadrág), 
téli cipőkkel, és higiéniás eszközökkel 
(tusfürdő, fogkefe, fogkrém, szappan, 
stb), tartós élelmiszer (étolaj, liszt, kon-
zervek, stb) tudják támogatni a rászo-
ruló embertársainkat. Szíves segítségü-
ket előre is nagyon szépen köszönjük.

A sétahajózás
Ringatózik a Balaton alattunk,
Hajóban ülünk, nem vacog a fogunk.
Fehér sirályok repdesnek felettünk,
Sétahajózást szerveztek most nekünk.
A víz tarajos hullámokat vet,
A hajózás jó időtöltés lesz,
Egyre többen jönnek, van nagy zsivaj,
Megtelik a hajó gyomra hamar.
Felbúg a motor, már indulunk,
Lassan Fonyód kikötőt elhagyunk.
A móló mily elhagyott, így ősszel,
Csak a szél zúg olyan nagy erővel.
Köszöntöttek bennünket szép szóval,
Meg harmonikás muzsikaszóval.
Elhúzattam a kedvenc nótámat,
Nem láttam mostanában a babámat.
Megfordult a hajó a tó közepén,
Mikor leszünk együtt, te meg én?
Közeledik a hegy, a kikötő,
Vár bennünket a nap, a lemenő.
Jó volt a program, a napot kitöltő,
Melyet megénekelt a víg költő.
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LIONS hírek

Iskolás emlékek

Folytatva az előző havi tudósítást, 
október 19-én négyen részt vettünk 
Kaposváron a Zónaértekezleten (terü-
leti). Megtisztelt bennünket Borókay 
Gusztáv Szövetségünk Kormányzója. 
Öt klub képviseltette magát a zóná-
ból. Nagyon tartalmas délelőttöt töl-
töttünk együtt. Sok új információval, 
ötlettel gazdagodtunk.

Megérkezett az értesítés 
Wolfhagenből, hogy összegyűjtötték a 
nekünk szánt adományokat, és lehet 
érte menni. Köszönet a német testvér 
klub tagjainak a szorgos munkát, és 
segítségükkel meg tudjuk tartani az 
immár hagyományos ruhabörzénket. 
Akit érdekel, figyelje a Facebookon a 

1946 szeptemberében, nővérem ke-
zébe kapaszkodva léptem át először 
az iskola küszöbét. Négyévesen mások 
óvodába jártak, de mivel a falunkban 
nem volt óvoda, iskolánk igazgató-
ja megengedte, hogy délelőttönként 
csendben elüldögéljek az elsőosztályo-
sok között. Az osztályban a fásládán 
volt a helyem, s hogy nyugton maradjak, 
palatáblát és palavesszőt nyomott a ta-
nító néni a kezembe, s a továbbiakban 
már senki nem figyelt rám.

Óvoda helyett tehát iskolába jár-
tam. Reggelente vállamra akasztot-
tam a tarisznyámat, amely csak ab-
ban különbözött testvérem táskájától, 
hogy az övére piros anyagból varrta rá 
nevének kezdőbetűit az édesanyánk, 
míg az enyémen kéken virított a mo-
nogram, és komoly arccal szaporáz-
tam lépteimet az iskolába. Nagyon 
szerettem iskolába járni. Minden ér-
dekelt, amivel ott találkozhattam. Elő-
ször csak ügyetlenül, később egyre 
ügyesebben formálgattam a betűket 
és a számokat a palatáblán.

 Amikor novemberben leesett az 
első hó, számomra véget ért az isko-
lába járás, mert bármennyire szívesen 
is mentem volna, sehogyan sem tud-
tam belepréselni a lábam az immár 
két számmal kisebb cipőmbe. Majd 
megszakadt a szívem, amikor nővé-
rem nélkülem indult először iskolába. 
Az ablakból néztem szomorúan utána, 
és a könnyeimen át még a jégvirágo-

hirdetésünket.
Október 26-27-én a balatonlellei 

klubbal közös kiránduláson voltunk 
Pécs, Pécsvárad és Villányban. Pécsen 
egy felejthetetlen délelőttöt töltöttünk a 
Pécs-Normandia Lions Club tagjaival.

Meglátogattuk az általuk fenntartott 
„Szülőszállást”. 
Elmesélték a lét-
rehozás törté-
netét és a napi 
küzdelmeket a 
f e n n t a r t á s é r t . 
Embert próbáló 
munka előterem-
teni a fenntartási 
költségeket.

Találkoztunk klubjuk legidősebb tag-
jával -Máriával- aki 92 éves, és a klub 
alapítótagja. Köszönjük a nagyon szívé-
lyes fogadtatást.

A mellékelt képen a Szülőszállás 
épülete és együtt a csapat.

	 	 								Fábián	Lászlóné

kat sem vettem észre az ablaküvegen. 
Meleg leheletemtől különben is csak 
vastag pára maradt a jégvirágok he-
lyén, melyre önkéntelenül firkálgatni 
kezdtem. Mutatóujjam nyomán előbb 
betűk, majd szavak tűntek elő a bepá-
rásodott üvegen.

- Ki tanított erre? - csodálkozott édes-
anyám, amikor észrevette ténykedé-
sem.

- Az iskolában tanultam - feleltem 
olyan magától értetődő hangon, mintha 
a világon a legtermészetesebb dolog 
lett volna, hogy egy négyéves gyerek 
ilyen jól ismerje a betűket.

Később számokat is íratott velem, s 
miután a számolásban is megálltam a 
helyem, könnyes szemekkel ölelt magá-
hoz.

- És én még azt hittem, hogy csak 
óvodába adlak, amikor elengedtelek az 
iskolába. Gyere! Levelet írunk Édesapá-
nak! - mondta lelkesen. - Hisz te már 
ügyesen tudsz írni!

A levél elkészült és édesanyám 
nyomban postára is adta, remélve, 

hogy nagy örömet szerezhet vele a ha-
difogságban sínylődő urának. Persze 
korántsem íródott gyöngybetűkkel ez a 
levél, csak amolyan girbe-gurba, ákom-
bákomokkal, de könnyekig meghatották 
a címzettet, amikor hónapokkal később 
kézhez kapta.

Február eleje tavaszias volt, de a hó-
nap másik felében váratlanul visszatért 
a tél. Nagy mennyiségű hó esett le, s a 
fagyos szél torlaszokat épített belőle. 
Ijesztő volt a tavaszias időjárás után a 
hirtelen változás. Előkerült a padlásról a 
ródli, és nővérem kipirult arccal vetette 
bele magát a szánkózás örömeibe. Az 
ablakból néztem, de egy cseppet sem 
bántott, hogy nem mehettem ki a hóba, 
hisz a ródlira úgyis félve ültem fel min-
dig. Helyette inkább énekelgettem. Ab-
ban legalább tehetséges voltam.  

Keresztanyám, aki közben munkát 
kapott, az első fizetéséből cipőt vett ne-
kem. Ráadásul beutazhattam a városba 
is, ahol magam választottam ki az új 
lábbelimet. Az utazás öröme kárpótolt 
a cipő nélküli hónapokért. Persze jóval 
nagyobbat vásároltunk, mint amekko-
rára szükségem lett volna, de legalább 
nem kellett attól tartani, hogy a követ-
kező télig kinövöm. Azt sem bántam, 
hogy nagyanyám újságpapírral tömte ki 
az orrát, hogy menni tudjak az új cipőm-
ben, mert végre nem volt már akadálya 
annak, hogy iskolába mehessek. 

	 	 	 Lévay	Mária



16

2019. november

Ősz a Mátyás Király Gimnáziumban

Győrfi Pál: A mentőszolgálat is egy család

Mozgalmas időszakon van túl a Má-
tyás Király Gimnázium diáksága. Sok 
minden történt a tanévkezdés óta. 

A német munkaközösség tagjai-
nak szervezésében első alkalommal 
került sor a gimnáziumban az 
„Oktoberfest” rendezvény meg-
szervezésére. A szünetekben 
totó, német népzene, filmvetítés 
szórakoztatta az érdeklődőket. 
A bajor népviseletet viselő diá-
kok ajándékot is kaptak.

Októberben az Erasmus KA2 
program keretein belül olaszor-
szági projekttalálkozón vették 
részt diákjaink Kalászné Perényi 
Nóra és Varga Zsuzsa tanárnők 
kíséretében. 

Határtalanul! pályázatban pe-

dig,  szintén októberben,  30 diák és 3 
kísérő  (Szilasi Gábor, Babodi Gergő és 
Zentai Ildikó) vett részt a csíkszeredai 
Székely Károly Szakközépiskola vendé-
geként. Az egyhetes látogatásuk alatt a 

„Sokan a kiszámíthatóságra vágynak, 
egy kolléganőm 5 perces eltolódást is 
nehezen tolerál az ebéd kapcsán. Én 
a változatosságot szeretem, nincs két 
egyforma napom. Kifejezetten élvezem, 
hogy reggel, amikor felkelek, még nem 
tudom mit hoz a délután. Tévé - stúdió 
felvétel, baleseti helyszínre való kivonu-
lás, meeting, szakmai partnerekkel való 
találkozás...ezek teszik ki egy napomat 
nagyjából. Amikor itt végzek délután, 
akkor ebből a családból sietek haza az 
igazi családomhoz.”  

Győrfi Pált, az Országos Mentőszol-
gálat szóvivőjét szinte mindennap lát-
hatjuk, hallhatjuk nyilatkozni a híradó-
ban. 

A gyakori, pár másodperces nyilatko-
zataiból is felsejlik, hogy hosszú ideje 
az elhivatottság, hitelesség, profizmus 

Csíki-medence és a Gyímesek vidéké-
nek szépségeit is felfedezhették.

Ezekről az eseményekről képek is 
láthatók az iskola új Facebook- ol-
dalán: https://www.facebook.com/

fonyodmatyas.
A diákigazgató- választás is 

lezajlott az iskolánkban. Az idei 
évben Pusztai Ágnes tanárnő 
osztálya, a 12. a lett a győztes. Az 
izgalmas nap eseményeiről ké-
szült fotóalbum a Fonyód Média 
oldalán megnézhető:

Várhatóan a tanév többi része 
is mozgalmas lesz, ezekről az 
eseményekről is beszámolunk a 
jövőben! 

    
	 	 	 Kereskai	Zita

jellemzi.  A világháló segítségével nem 
nehéz pillanatok alatt, képet kapni szak-
mai pályafutásáról.  A közönségtalálko-
zón viszont olyan adalékok hangzottak 
el tőle,  amelyek nem biztos, hogy az 
online sorok böngészésekor kiderülnek.

„A Mentőszolgálat egy nagy vállalat, 
8000 emberrel, 270 mentőállomással, 
közel 800 kocsival. Hungarikumnak szá-
mít hazánkban a 19. század vége felé 
szerveződött önkéntes mentő szerve-
zet. A mienk a helyszíni ellátásban hisz 
és gyakorolja, míg más országokban a 
mentő  valamilyen egyesülettől, kórház-
ból, vöröskereszttől jön ki ha hívják és 
csupán kórházba szállítja a sérültet, a 
beteget.”

A mentőtisztből lett szóvivő min-
den olyan kampányhoz szívesen adja 
a nevét, ami a baleset megelőzéshez 

köthető. A másikra, a 
környezetre való oda-
figyelést, szűrővizsgá-
latokat elsődlegesnek 
tartja.  Kommunikációs 
és PR- vezetőként nagy 
eredményeket felmuta-
tó energiát fektet abba, 
hogy digitálisan elérhe-
tő legyen az informá-
ció, és még több életet 
sikerüljön megmenteni.

Vendégünk hanghordozása  figye-
lemfelkeltően, motiválóan hatott, mon-
danivalója kapcsán pedig arra jutottam, 
érdemes kiegészítenünk az „ismert” 
emberekről való benyomásainkat is...

	 	 	 							Mellory

Álláspályázat
A Fonyód Média Nonprofit Kft.

pályázatot hirdet:

 - operatőr, vágó
 - szerkesztő

munkakörök betöltésére.

A fényképes önéletrajzokat az
allas.fonyodmedia@gmail.com

e-mail címre várjuk. 
A pályázat benyújtásának határideje 

2019. november 29. napja.
További információk:

06-20/321-5054
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Pályaorientációs nap a DKA-műhelyben
2019. október 24-én a fonyódi Palonai 

Magyar Bálint Általános Iskola végzős 
diákjait látta  vendégül a Bacsák 
György Szakgimnázium egy dél-
előtti foglalkozás keretében a 
nemrég megnyílt Digitális Közös-
ségi Alkotóműhelyben. A tanulók 
Grüblné Krekovics Gabriella, Nagy 
Tamás és Poór László pedagógu-
sok segítségével megismerkedtek 
a különböző eszközökkel. Bepil-
lantást nyerhettek a 3D nyomtató 
működésébe és a LEGO-robotok 
programozásába. Kipróbálhatták 

a gravírozást, illetve a varrást és a hím-
zést, végül az élmények mellett a saját 

maguk készítette munkákat is magukkal 
vihették. Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani Sinkáné Bakonyi Hor-
tenziának és Kolozs Lászlónak, a 
Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola pedagógusainak, hogy di-
ákjaikkal részt vettek a pályaori-
entációs napon.

A Siófoki Szakképzési Cent-
rum Bacsák György Szakgim-
náziumának és Szakközépisko-
lájának DKA-műhelye minden 
kedden és szerdán 14 és 15. 45 
óra között várja az érdeklődőket!

Októberben sem tökölt a VAGABUND!
De, egy kicsit mégis… 

A hosszan kitartó meleg, száraz idő-
járásnak köszönhetően sokáig tudtunk 
tevékenykedni a Vízisport Központban. 
Színesítette októberünket a Fonyódi 
Tök jó nap! programja is. 

Évről-évre, a tombolával, nyeremény-
játékkal gazdagított rendezvényeken 
egyesületünk igyekszik felajánlással 
kedveskedni a résztvevők számára. 
Ezt a gesztust ez alkalommal is nagy 
örömmel nyújtottuk a szervezők, de 
leginkább a tökfaragásaikkal versengő 
csapatok felé. Ez úton is gratulálunk fel-
ajánlásunk ügyeskezű győzteseinek, a 
csoportos kajak-kenu túrát elnyerő, baj-
nok tökkompozíciót alkotó családnak! 
Összedugtuk a fejünket és mi is elő-
rukkoltunk a rendezvényen csoportos 

vitorlás tökfaragványa-
inkkal, amit az alkotók 
természetesen az ins-
piráló Balaton parton, a 
Vízisport Központban 
állítottak össze. Óriási 
meglepetésünkre kü-
löndíjjal jutalmazták 
egyesületünk munkáit 
az alkotásokat bíráló 
zsűri tagjai. Köszönjük 
szépen elismerésüket! 

Aztán a hidegebb 
idők beköszöntével 
visszaülünk az író-
asztalhoz, már a jövő 
évünket alakítjuk. 
Online felületeinken, 

Facebook oldalunkon, 
hírlevél küldő rendsze-
rünkön keresztül újabb 
és újabb kedvezmé-
nyekkel bátorítjuk, a 
még szinte meg sem 
száradt fürdőruhájú, 
és/vagy leendő táboro-
zóinkat, hogy tervezzék 
be 2020-as nyári szü-
nidejükbe vitorlástábo-
runkat. Sokan már le is 
foglalták jövőévi turnu-
sukat, turnusaikat. 

 
VAGABUND
Vitorlás

Sportegyesület

Meghívó 
Varga István műkedvelő helytörténész új könyvének bemutatójára

FONYÓD 1919-ben: Források Tószeghy Albert és társainak meggyilkolásához

Időpont: 2019. december 11. szerda, 17.00 óra
Helyszín: Kulturális Központ (Fonyód, Ady Endre u. 17.)

Közreműködik:
Katona Csaba történész

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható!

    Barátsággal várunk minden érdeklődőt!
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Labdarúgóink őszi eredményei

Karate eredmények

A nyáron Baranyai 
Dávid játékos - edző irá-
nyításával folytatta a fel-
készülést az 1926 PSE 
Fonyód felnőtt labdarúgó 
csapata. A tavaly meg-
kezdett munka alapján 
idén egy kiegyensúlyo-
zottabb, stabilabb sze-
replés volt a kitűzött cél. 
Az eddigi eredményekből 
már látszik, hogy tovább-
ra is jellemző a hullámzó 
teljesítmény a csapatra, 
ráadásul előfordultak szélsőséges ered-
mények, mint például az első és a máso-
dik fordulóban, amikor egy hat - kettes 
vereséget egy hét - kettes siker követett. 
Több gólokban, eseményekben gazdag 
találkozót is láthattak a kilátogató szim-
patizánsok, ezek közül kiemelendő a Be-
rény elleni hazai 2-3-as vereség, illetve az 
Öreglak és a Balatonszemes elleni hazai, 
valamint a csökölyi egyaránt 4-3-as siker. 
A támadójátékról mindent elmond, hogy 
csak a jó erőkből álló Juta otthonában 
nem volt eredményes a csapat, minden 
más találkozón legalább egy találatot 
jegyeztek a fonyódiak, persze a védeke-
zésről is árulkodik, hogy minden egyes 
meccsen kaptunk gólt. Újdonság, hogy 
eddig nem a megszokottak szerint Val-
kó Tibor a legeredményesebb góllövőnk, 
hanem Geiszt Tamás, aki 13 meccsen 
14 góllal terhelte az ellenfelek kapuját. 
Valkóra sem lehet panasz, hiszen ő is 
jegyzett már 8 találatot. Ebből is látszik, 

Karád SC - 1926 PSE Fonyód: 6 - 2 (3-1) GSZ.: Molnár Á. 24., Bór 57’
1926 PSE Fonyód - Zamárdi PSE: 7 - 2 (2-0) GSZ.: Valkó T. 20’, Andermann M. 26’, Geiszt 57’, 72’, 78’, Molnár M. 76’, Czink 86’
Csököly Ö.SE - 1926 PSE Fonyód: 3 - 4 (2-2) GSZ.: Valkó T. 23’, Geiszt 37’, Bognár (öngól) 60’, Németh P. 82’
1926 PSE Fonyód - Balatonberényi SE: 2 - 3 (0-1) GSZ.: Geiszt 57’, 93’
Kaposmérői SE - 1926 PSE Fonyód: 1 - 2 (0-1) GSZ.: Geiszt 4’, Valkó 81’
1926 PSE Fonyód - Öreglaki Medosz SE: 4 - 3 (2-3) GSZ.: Valkó T. 1’, 25’, 84’, Bór 51’, 
Somogyvár K.Ö.SE - 1926 PSE Fonyód: 1 - 1 (1-0) GSZ.: Valkó T. 60’
1926 PSE Fonyód - Dél-Balaton FC Balatonszemes: 4 - 3 (3-2) GSZ.: Valkó D. 5’, Valkó T. 12’, Geiszt 31’, 89’
Juta SE - 1926 PSE Fonyód: 2 - 0 (1-0)
Berzence SE - 1926 PSE Fonyód: 1 - 3 (1-3) GSZ.: Geiszt 18’, 24’, Molnár Á. 29’
1926 PSE Fonyód - Balatonföldvári SE: 1 - 1 (0-1) GSZ.: Geiszt 47’
Mezőcsokonya SE - 1926 PSE Fonyód: 3 - 1 (1-0) GSZ.: Geiszt 77’
1926 PSE Fonyód - Kiskorpádi SE: 1 – 1 (1-0) GSZ.: Geiszt 44’

Október 12-én Szigetszentmiklóson 
rendezték a 24. WKF Karate Diákolim-
piát, ahol 50 egyesület közel 600 ver-
senyzője vett részt. Ferbel Dominik a 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 
5.a. osztályos tanulója a 2008/09-es 
korcsoport haladó kumite - 45kg kate-
góriában ezüst érmet szerzett. 

Október 20-án Szombathelyen az 
Aréna Savariaban rendezték a Goju 
Kupa 2019 elnevezésű karate - ver-
senyt, melyen 8 ország 19 egyesületé-
nek 176 versenyzője vett részt. Domi-
nik a harmadik korcsoportban haladó 
kumiteben ezüst érmet szerzett.

	 	 	 Halasi	Erika	

a támadófutball alapvetően rendben van, 
a legveszélyesebb támadók hatékonyan 
szerepelnek, azonban a védekezésen 
javítani kell. A középmezőny igen szo-

ros, egy - egy győzelem-
mel a dobogó közelébe 
lehet kerülni, de néhány 
sikertelen összecsapás 
következtében hamar 
az alsóházban találhat-
ják magukat Baranyaiék. 
Idén nem kimondott cél 
a feljutás, de ha a hátra-
lévő fordulókban sikerül 
szorgalmasan gyűjteni a 
pontokat, akkor úgymond 
lőtávolban maradhat a 
PSE. Bízzunk benne, hogy 

egy jó tavasszal még harcban lehetünk a 
feljutásért is. 

Hajrá Fonyód! 
	 	 	 Gál	Tamás
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APRÓHIRDETÉSEK
Kézilányt keresünk, helyben, éves 
állásra a Padlás bisztróba! Érdek-
lődni: 06-20/412-7015

•••
Szállás munkásoknak Fonyódon!
80 literes Hajdu kémény nélküli 
gázbojler eladó jótállással. Ár: 
75.000 Ft.
 Tel.: 06-30/363-5981

•••
Tanító korrepetálást vállal mate-
matika, fizika, kémia tantárgyak-
ból!
Tel.: 06-70/933-3775

•••

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.

Már karácsonyra: A kínai csá-
szárnék szépségreceptjei, vala-
mint Frey Tamás: A megmentő 
agrárbárók. A bankár című könyv 
eladó. Érdeklődni: 06-20/930-
9844

•••
Eladó 2018. nyarán vásárolt hibát-
lan, garanciális INTEX acélvázas 
kültéri medence 457*457*107 
cm. Tartozékaival a vételár ötven 
százalékáért. Kristály szűrőkész-
let, létra, önjáró automata porszí-
vó, solar zuhanyszett, műmár-
vány zuhanytálca, vízmelegítő 

fólia, takaróponyva, vegyszerek 
stb.  Tel.: 06-20/988-5525

•••
61 éves férfiként is azt gondolom, 
a boldogság nem korhoz kötött. 
Tel.: 06-30/357-3838

•••
Albérletet keresek egy személy-
re Fonyódon, Balatonfenyvesen 
vagy Balatonszentgyörgyön, 
a vasútállomáshoz közel, ma-
ximum 30.000 Ft-ig. Tel.: 06-
20/910-5568

•••
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Helyszín: Dísz tér

2019. december 19. csütörtök, 17 óra
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December 9. hétfőtől december 14. szombatig
9 órától 17 óráig a Kulturális Központban!Kézműves Vásár


