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fejlesztési és Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatát, miszerint az 
Ady Endre utcából nyíló Fogas köz te-
rületét vizsgálják meg abból a célból, 
hogy a rendezési terv módosítását 
követően az ott lakó ingatlantulajdo-
nosoknak felajánlhassák megvásár-
lásra. Továbbá javaslatként elhang-
zott, hogy forduljanak levélben a Lidl 
Mo. Bt.-hez illemhely létesítése, vala-
mint gyalogos és bicikli rámpa kiépí-
tése céljából.

Elfogadták az ülésen Makkos Zol-
tán Csaba képviselő módosító javas-
latát, miszerint a testület vizsgálja 
meg, hogy lehetséges-e a Szent Ist-
ván utca és a Karácsony Sándor utca 
kereszteződésénél (a dohánybolt 
előtt) lévő útburkolati jellel felfes-
tett járműforgalom elől elzárt terület 
megnövelése úgy, hogy ne járjon par-
kolóhely csökkenéssel. Elfogadták 
Hidvégi József polgármester módo-
sító javaslatát is, miszerint a Lőcsei 
utcától a központig a Szent István 
utca keleti oldalára megállni tilos táb-
la „padkán várakozni tilos” kiegészítő 
táblával kerüljön kihelyezésre.

A döntés értelmében elrendelték a 
Lőcsei köz - Szivárvány utca keresz-
teződésében jelenleg lévő „Elsőbb-
ségadás kötelező” jelzőtáblának „Állj! 
Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára 
történő cseréjét és útburkolati jel fel-
festését.

A Képviselő - testület követke-
ző ülése 2019. december 18-án, 
szerdán 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülések 
teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.

	 	 											szerkesztőség

Döntött a Képviselő - testület
A november 21-i ülés összefoglalója

Az október 22-i alakuló ülésen tá-
volléte miatt nem tett esküt Gábor 
- Molnár Beáta Emília és Szilasi Gá-
bor, mint bizottságok nem képviselő 
tagjai. Ezért ezen az ülésen tették 
le esküjüket és írták alá az esküok-
mányt. Gábor - Molnár Beáta Emília 
a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizott-
ság, Szilasi Gábor pedig a Jogi és Hu-
mán Bizottság tagja lett. 

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta az önkor-
mányzat 2020-2023. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési stratégiai tervét és 
a 2020. évi belső ellenőrzési tervet.

A közművelődésről szóló önkor-
mányzati rendelet elfogadásáról is 
döntöttek az ülésen, amelynek követ-
keztében a továbbiakban a feladatot 
ellátó intézmény megnevezése Fo-
nyódi Művelődési Központ, Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény lesz. 

Ennek megfelelően Fonyód Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
az általa alapított Fonyódi Kulturális 
Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűj-
temény intézmény alapító okiratát 
a Módosító okiratban foglaltaknak 
megfelelően változtatta meg.

A Képviselő-testület az általa ala-
pított Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 
intézmény alapító okiratát a Módo-
sító okiratban foglaltaknak megfele-
lően megváltoztatta. Erre azért volt 
szükség, mert az intézmény szakmai 

alapdokumentuma nem tartalmazta 
a mozgásszervi fogyatékos sajátos 
nevelési igényű gyermekek együtt-
nevelésének feladatát, amely most 
kiegészítésre került. 

Balatonfenyves Község Önkormány-
zata kezdeményezte a 2017. évben 
kötött, bölcsődei ellátást biztosító 
feladatellátási megállapodás közös 
megegyezéssel 2019. november 30. 
napjával történő megszüntetését. A 
képviselők elfogadták a határozati 
javaslatot, hiszen Fenyvesen elkezdő-
dött a bölcsődei ellátás, így a korábban 
kötött megállapodás okafogyottá vált. 

Pályázati forrásból valósul meg 
egy új játszótér kialakítása a Fácános 
palánkvár területén. A projekt megva-
lósításához szükséges összköltség-
hez az önkormányzat 199.390,- Ft 
önerőt biztosít, így mindösszesen 
5.691.662,- Ft-ból kerülnek telepí-
tésre a játszótéri eszközök a kijelölt 
területen. 

Lakossági kezdeményezésre került 
a testület elé a Fonyódi Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. előterjesztése, mely 
szerint a belterületi utak forgalmi 

rendjének megváltoztatásáról sza-
vaztak a képviselők. Az előterjesztés 
szerint az Ady Endre utca forgalmi 
rendjét nem módosították.

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő- testülete elfogadta a Város-
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Újabb strandfejlesztésekre készül a város

Állagvédő térburkolat épül a Városi strandon

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) jóvoltából újabb fejlesztésekre 
készül Fonyód Város Önkormányza-
ta strandjainkon. Az elmúlt nyár so-
rán közel félmilliárd forintból épültek, 
szépültek a strandok, Bélateleptől 
Fonyódligetig. Akkor a Huszka utcai, a 
Báthori utcai, a Bélatelepi, a Városi és 
az Árpád parti szabadstrandot fejlesz-
tették.

Guller Zoltán, az MTÜ elnöke már 
hivatalosan is bejelentette, hogy az 
ügynökség szándéka tovább moder-
nizálni a balatoni strandokat. Ennek 
keretében kaphat újabb támogatást 
településünk is.

„Nagyon szépek lettek a strandjaink, 
de ezeket is tovább szeretnénk fej-
leszteni az ügynökség célkitűzéseivel 
összhangban. Most újabb fejlesztési 
lehetőség nyílik azoknak a strandok-
nak a továbbfejlesztésére is, amelyekre 
egyszer már kaptunk támogatást. Hat 
strandunkban gondolkodunk, végig 
gondoltuk, hogy mit tudnánk még mo-
dernizálni, az elképzeléseinket eljuttat-
tuk a Magyar Turisztikai Ügynökség-
hez.” - számolt be a polgármester az 

eddig történtekről.
Az MTÜ szakemberei azóta helyszí-

ni bejáráson is meggyőződtek a vízpar-
ti területeink állapotáról a tervek isme-
retében. Az önkormányzatok 5 milliárd 
forintos keretösszegből kaphatnak tá-
mogatást terveik megvalósítására. 

Guller Zoltán sajtótájékoztatóján 
bejelentette azt is, hogy ezúttal a ba-
latoni csúszdákat is megújíthatják, 

A Városi strand is egyike volt azok-
nak a vízparti területeknek, amelye-
ket ez év nyarán a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szabadstrandokra szánt 
támogatásából fejlesztett Fonyód Vá-
ros Önkormányzata. Akkor azonban 
nem volt lehetőség ebből a forrásból 
partvédművet építeni, de még a meg-
lévőt javítani sem. Ezért most kapóra 
jött egy pályázati lehetőség, mégpedig 
a LEADER program keretében, amelyet 
a város saját erejével kiegészítve lehet 
arra fordítani, hogy a strandon koráb-
ban tapasztalt problémákat sikerüljön 
megoldani. Márpedig az ismert min-
denki előtt, aki jár erre a strandra, hogy 
azért a víz az úr. Éppen ezért fontos 
feladat megoldani a megújult strand 
területének védelmét.

Az alacsonyabb balatoni vízállás és 
a kivitelező vállalkozó kapacitása lehe-
tővé tette a munkálatok haladéktalan 
megkezdését.

„A földmunkánkat a zúzalék lerakása 

függetlenül attól, hogy önkormányzat, 
vagy vállalkozó üzemelteti-e azokat. 
Fonyódligeten, az Árpád parton van az 
egyetlen csúszda a városban, amely-
nek tulajdonosa már egyeztetett az 
önkormányzattal az elképzeléseiről 
és a lehetőségekről. A felek együttmű-
ködnek, hiszen a város is szorgalmaz-
za, hogy további attrakciókat kínáljon a 
vállalkozó az Árpád parton. 

      A gyerekek szezonon kívül is szívesen használják az új játszótereket

követi, kijavítják a partvédművet, emel-
lett egy közel 3 méter széles, térköves 
sétány kerül kialakításra megfelelő al-
építménnyel. Ezzel az a cél valósulhat 
meg, hogy a továbbiakban ne mossa 
alá a víz azt a földes, buckás, füves te-
rületet, amelyen eddig meg tudott állni 

az eső csapadékos időjárás esetén. A 
sétány 153 méter hosszú lesz, amely 
meggátolja az alacsonyabban fekvő 
füves terület elhabolását, ezért nevez-
hetjük állagvédő térburkolatnak.” - is-
mertette a fejlesztés részleteit Hidvégi 
József polgármester. 
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Fejlesztések a városközpontban

Megújult a
fonyódi Spar!

Nem áll le a fejlesztésekkel Fonyód 
városa, hiszen a közelmúltban meg-
kezdődött a fonyódi pályaudvar térkö-
vezése. A kivitelezés az engedélyez-
tetést és a MÁV-val való 
egyeztetéseket követően 
kezdődhetett meg, hiszen 
a munkálatok a vasút terü-
letén zajlanak. 

Az eddigi gyöngyka-
vicsos terület nem csak 
térköves lesz, hanem a víz-
elvezetését is megoldják, 
hiszen többször tapasztal-
ható volt, hogy csapadéko-
sabb időben megállt a víz 
a területen, amelyen gya-
korlatilag lehetetlen volt 
közlekedni. 

Fontos ezt is rendbe 
tenni, hiszen egyrészt mégiscsak a 
városközpontban van, ez a belvárosi 
vasúti- és buszpályaudvar, másrészt 
jóval komfortosabb, kulturáltabb lesz 
a terület a beruházás következében. 
Valamennyit változik a buszmegálló 

December elején már impozáns lát-
ványt nyújtott, sötétedés után pedig ki-
fejezetten elegáns megjelenésű épület 
benyomását keltette a Spar. 

2019. December 12-től nyitotta meg 
kapuit újra a Spar partner, amely a meg-
szokott minőségi árukészlet mellett új 
termékekkel, grillpulttal, salátabárral 
és sok más áruval várja vásárlóit. Így 
még az ünnepek előtt lehetőség nyílt a 
városközpontban húsárut, vagy akár va-
lamilyen meglepetést vásárolni a meg-
újult üzletben!

Ennek a fejlesztésnek köszönhetően 
egy, a városközponthoz igazodó, ahhoz 
méltó épülettel szépült tovább Fonyód!

területe is, a változtatás célja a biz-
tonságosabb közlekedés feltételeinek 
megteremtése. A munkálatok kiter-
jednek az országzászló környékére is, 

annak területét is rendezi a város. 
A projekt megvalósítása az önkor-

mányzat és a városüzemeltetés saját 
forrásából történik. 

Ugyancsak saját erőből valósul 
meg a kaposvári vasútvonal 70-es 

Tisztelt Lakosság! 
A 2020. évi városi kitüntetések adományozására várja javaslataikat 

Fonyód Város Önkormányzata, melyet a 2020. februári Képviselő-testü-
leti 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 
• 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 kitün-
tetettekre bárki tehet javaslatot.

Kérjük, hogy javaslataikat és rövid írásos méltatásukat a megadott 
határidőig küldjék meg: titkarsag@fonyod.hu e-mail címre, vagy egyéb 
írásos formában a Polgármesteri Hivatalba leadni szíveskedjenek.

Határidő: 2020. január 24. (péntek)

A határidőn túl érkezett javaslatokat az ülés anyag összeállítása so-
rán nem tudjuk figyelembe venni.

     Fonyód Város Önkormányzata

számú főút találkozásánál meglévő 
gyalogos vasúti átkelő rendezése. 
Sajnos a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. a Dél-Balatoni Vasútfej-

lesztés keretében ezt az 
átjárót nem építette meg 
a megújult vasúti nyomvo-
nalhoz méltó módon, ezért 
kellett az önkormányzat-
nak zsebbe nyúlnia.

„Egy ilyen fejlesztés 
után, mint amilyen a vasút-
projekt volt, nem engedhet-
jük meg, hogy ez az átjáró 
így nézzen ki. Botladoznak 
az emberek a rendezetlen 
területen, az átjáró köz-
lekedőjének fém korlátjai 
nincsenek lefestve, ez nem 
méltó Fonyódhoz! Ezért 

csináltatja meg a városüzemeltetés 
saját forrásból, még ha vasúti terület-
ről is van szó.” - összegzett Hidvégi 
József, Fonyód polgármestere. 

	 	 							szerkesztőség
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Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves párját a

Fonyódi Óvodáért Közhasznú 
Alapítvány

Rózsa báljára.
Helyszín: Mátyás Király Gimnázium

Időpont: 2020. január 18. 19. óra

Kérjük, hogy részvételi szándékát január 15-ig jelezni szíveskedjen!

A Városüzemeltetés munkálatai
A szokatlanul kellemes novemberi 

időjárás lehetőséget adott kollégáink-
nak a fennmaradó kinti munkálatok 
elvégzéséhez. Teljesítettük az állan-
dó közterületi feladatainkat: Fonyód 
területének folyamatos tisztán tartá-
sáról, a közterületek, sétányok, gereb-
lyézéséről, sepréséről, a hulladékok, 
levelek összeszedéséről, és elszállí-
tásáról, mint minden hónapban, most 
is gondoskodtunk. Az időjárásnak 
köszönhetően az utolsó fűnyírásokat 
is elvégeztük a közterületeinken, va-
lamint a közterületi sövények nyírása, 
a sétányok, virágágyások gyomlálása, 
gereblyézése is megtörtént. A kelet-
kezett zöldhulladékokat, a strandokon 
összegyűjtött uszadékokat, a stran-
dokról, parkokból, közterületekről 
összegyűjtött faleveket elszállítottuk. 
Díszfák ültetésére és pótlására is sor 
került.

A játszótereken található eszkö-
zök folyamatos karbantartására és 
felújítására is figyelmet fordítottunk. 
Bejelentések alapján felmerülő kar-
bantartási munkákat végeztünk az 
intézményeknél és a szociális bér-

lakásoknál. A már csak szerdai és 
szombati napon nyitva lévő Fonyódi 
Piac területének folyamatos tisztán 
tartásáról, a piaci illemhelyek üzemel-
tetéséről és felügyeletéről is gondos-
kodnunk kellett. Mindemellett az ak-
tuális rendezvények lebonyolításában 
is segédkeztünk.

Különböző útfelújítási munkálato-
kat is elláttunk: kátyúzási munkákat 
végeztünk mart aszfalttal a Trombi-
tás utcában, fehér mészkőzúzalékkal 
a Gárdonyi Géza utca és az Ezredév 
utca végén. Ároktisztítás történt a 
Török Ignácz és a Szilágyi Erzsébet 
utcában.

A strandok és a nyári szezon-
ban üzemelő épületek víztelenítése, 
téliesítése a közeledő télnek köszön-
hetően halaszthatatlan feladataink 
közé tartozott. Megtörtént a sószóró 
és hótoló traktorok felkészítése a téli 
útviszonyok kedvezőbbé tételéhez, 
illetve a síkosság mentesítő anyagtá-
roló kalodáinak kiszállítása és feltöl-
tése. A fűtési szezon megkezdésének 
fontos velejárója volt a szociális bér-
lakások kéményvizsgálata, az itt talál-

ható kémények ellenőrzése.
A december rohamos közeledtével 

megkezdődtek az adventtel kapcso-
latos előkészítési munkálatok, a ka-
rácsonyi díszvilágítások felhelyezése.

	 	 					Kristóf	Györgyné

Jelentkezni az ovodában lehet személyesen.

A Fácános palánkvár területén 
jelenleg is van játszótér, ennek to-
vábbfejlesztése, korszerű, modern 
játékok telepítésével történik meg 
a közeljövőben. Ebben az esetben 
fontos volt, hogy mivel a Fácános 
egyházi területen fekszik, egyezte-
tésekre került sor. Pályázaton nyert 
forrást ennek létesítésére az ön-
kormányzat, amely a tervek szerint 
még idén elkészülhet. 

A Palonai Magyar Bálint Általá-
nos Iskolával szemben, a Kossuth 
erdőben valósul meg az a korábbi 
elképzelés, amellyel egy sportpark 
kerül kialakításra. Olyan kalandpar-
kot alakítanak ki, amelyet erdőben 
is meg lehet építeni. A projekt teljes 
egészében támogatott. 

  A képek illusztrációk!

Sportpark és új játszótér Fonyódon
Régi projekteket valósít meg a város hamarosan. 
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A pénteki nap mostantól a somogyi településeké.
Velünk indult tizenegy éve a négy évszakos Balaton és 

mostantól velünk indul Somogyország kolbásztöltése is.
A Fonyódi Kolbászfesztivál évek óta a téli Balaton leg-

nagyobb gasztronómiai rendezvényévé vált, elismertségét 
tovább növelte az elmúlt években megrendezésre került 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Településeinek Kolbásztöltő 
Bajnoksága, mely osztatlan sikert aratott a résztvevő bala-
toni települések körében. Ezen felbuzdulva a 2020-as évtől 
kibővítve az eddigi résztvevők körét Somogyország önkor-
mányzatait is töltésre, egy nemes vetélkedésre hívjuk. Ezen 
a napon a színpadi produkciók nagy részét a résztvevő so-
mogyi települések fellépői, produkciói adják. Így egy hely-
színen megtekinthetjük Somogy megye kulturális értékeit 
is.

A vasárnapi nap hagyományosan a balatoni települé-
seké.

Velünk indult tizenegy éve a négy évszakos Balaton.
Az esemény évek óta a téli Balaton legnagyobb gaszt-

ronómiai rendezvényévé vált, elismertségét tovább növelte 
az elmúlt években megrendezésre került Balatoni Kiemelt 
Üdülőkörzet Településeinek Kolbásztöltő Bajnoksága, mely 
osztatlan sikert aratott a résztvevő balatoni települések 
körében. Ezen felbuzdulva a 2020-as évben  reményeik 
szerint kibővítve az eddigi részt vevők körét – ismét meg-
rendezzük a nemes vetélkedést. Ezen a napon a színpadi 
produkciók nagy részét a résztvevő balatoni települések 
fellépői, produkciói adják. Így egy helyszínen megtekinthet-
jük a Balaton kulturális értékeit is.

Febuár 9. Vasárnap 

11:00 Balatoni Települések Kolbásztöltő Bajnoksága kö-
szöntő, megnyitó
Települések bemutatkozása, kulturális programjai
13:00 Rio
15:00 Nótár Mary
16:00 Eredményhirdetés

Február 7. Péntek

13:00 Megnyitó, köszöntők
13:10 Somogyország Kolbásztöltő Versenye
13:10 Kolbászokból készült alkotások kiállítása
13:15 Települések bemutatkozása, kulturális programjai
15:30 Chili
18:00 Eredményhirdetés
18:30 BandJ
19:00 Csepregi Éva
19:45 Bandj
20:30 Happy Gang (Cory)
22:00 Delta nagykoncert 
23:30 Bandj

Február 8. Szombat

10:00 Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület
10:30 Kolbásztöltő verseny megnyitója, köszöntők
10:45 Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület néptáncbe-
mutatója
11:30 Rakonczai Imre Piano
14:00 Silver
16:30 Dj.Dominique
18:00 Eredményhirdetés

Kolbászok éjszakája party 18 éven felülieknek!
Méltó after party várható a XI. Fonyódi Kolbászfesztivál 
díjkiosztója után, a legnagyobb magyar retro sztárokkal. 

19:30-tól:
- Házigazda DJ Just-IN
- Fiesta ( Csordás Tibi )  
- Korda György-Balázs Klári, 
- Dévényi Tibi Bácsi
- DJ Just-IN

KOLBÁSZFESZTIVÁL
2020. február 7-8-9. péntek, szombat, vasárnap

Az elmúlt években nagy sikert aratott a résztvevők és a 
látogatók között a települések versengése, amely a 2015. évi 
elindulása óta üde színfoltja a fesztiválnak. 2016-os évben 
nagy sikert aratott Fonyód és Badacsony közötti kapcsolat 
kolbásszal történő jelképes megteremtése. Figyelemfelkeltő 
produkcióként a települések csapatai a 2018-as évben körbe 
töltötték a Balatont kolbászból, amely szimbolizálja, hogy a 
Balaton minket mindig, télen és nyáron is összeköt.

Kiegészítő program:
Véradás a Fonyódi Kolbászfesztivál keretében

2020.02.08.12:00-18:00 között a Művelődési Központban 
(Ady E. u. 17.). 

Minden véradó kolbászfesztiválos ajándékot kap!
Egyetlen véradással három betegen segíthetsz.

Fogjon össze a Fonyódi Kolbászfesztivál csapata egy jó 
ügy érdekében!

Fogjunk össze, hogy közösen segíthessünk bajba jutott 
embertársainkon!
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Ezúton hívjuk fel szíves figyelmü-
ket a turisztikai térségek fejlesztésé-
nek állami feladatairól szóló 2016. évi 
CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 
237/2018. (XII.10.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján a szálláshely-üzemel-
tetési tevékenységükkel kapcsolatos 
kötelezettségükre.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgálta-
tó Központ (NTAK) rendszerén keresz-
tül, minden Magyarországon üzemelő 
szálláshelynek kötelező adatot szol-
gáltatni. További információ az alábbi 
online felületen érhető el: https://info.
ntak.hu/regisztracio/

Kérdés esetén az alábbi számon tá-
jékozódhat:  +36 1 58 58 588

Harmadik lépcsőben, 2019. decem-
ber 1. és 31. között az egyéb szállás-
helyeknek, kempingeknek, közösségi 

Tisztelt Szállásadók!
szálláshelyeknek kell regisztrálniuk, 
majd 2020. január 1-től adatot szolgál-
tatniuk (nyitvatartási időt kell beállíta-
ni, aki időszakosan tart nyitva, annak 
csak a nyitva tartás alatt kell adatot 
szolgáltatnia). 

Ingyenes szoftver
A kisebb szálláshelyek segítése ér-

dekében a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség ingyenesen biztosít az NTAK-ba 
történő digitális adatszolgáltatásra 
alkalmas szálláshelykezelő szoftvert a 
legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel 
rendelkező szálláshelyek számára.

Mi az Az Én Vendégszobám alkal-
mazás?

További információért kérjük, láto-
gasson el az alkalmazás információs 
oldalára.

https://info.azenvendegszobam.hu/

Regisztrációval kapcsolatos továb-
bi információk, a nyomtatványok letöl-
tése a honlapon: az ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL/ÜGYINTÉ-
ZÉS/HATÓSÁGI ÜGYEK alatt érhető el.

Segítségért fordulhatnak a Fonyó-
di Turisztikai Egyesülethez is, mun-
kaidőben hétfőtől péntekig 8 és 16 
óra között az Ady Endre u. 17. szám 
alatti (Művelődési Központ) Tourin-
form irodában, vagy telefonon: 06-
20/959-7317. 

Útlezárás, forgalmi rend tervezett megváltoztatása
2020. február 7-8-9-én kerül meg-

rendezésre városunkban Egyesüle-
tünk közreműködése által a jubileumi 
XI. Fonyódi Kolbászfesztivál. A ren-
dezvény alatt a várható nagy érdeklő-
dés és a vendégek biztonsága érdeké-
ben a József utca érintett szakaszát 
(Liszt Ferenc utca- Kilátó utca között) 
lezárni a gépkocsi forgalom elől feb-
ruár 6-án 18:00 és február 9-e 22:00 
között. A rendezvény a közreműkö-
dőknek és a hatóságoknak megköze-

líthető marad, rendszámuk előzetes 
leadásával.  

• A gépjármű forgalom elől lezárva 
a József utca, a Liszt Ferenc utca és 
a Kilátó utca között

• A Károlyi utca, József utca és a 
Jókai utca közötti szakasza

• A Balaton utca, a Jókai utca és a 
József utca közötti szakasza

• A lakók gépjárművel, lakcímkár-
tya felmutatásával hajthatnak be ki-

zárólag a Fő utca felől a focipálya be-
járatáig, illetve a Szabó Lőrinc utcába

• Nem szabad megállni a Liszt Fe-
renc utcában.

• A Liszt Ferenc utcában gépjármű-
vel behajtók a Szent István utca felé 
tudnak kanyarodni

• A fesztivál kijelölt parkolója a Víg-
adó téri parkoló

  Posza Róbert
  elnök

Az idei, 2019-es esztendő leginkább várt fejlesztése az Óvoda felújítása 
volt. Ma már egy komfortosabb, modernebb, korszerűbb oviba járhatnak 
a gyerekek, ahol még tornatermük is van. Több irodahelyiség, raktár, új 
konyha épült, a Bölcsőde pedig kibővült egy csoportszobával.

Megújult a József utcában a Lá-
nyi utca és a Szabadság utca közti 
járdaszakasz: 

Az év fejlesztése - 2019
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2019. december

Polgármesteri Hivatal
2019. december 23. – 2020. január 3. között igazgatási szüne-
tet tart. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás teljes 
mértékben szünetel.

Fonyódi Járási Hivatal Kormányablak
2019. december 23. hétfő hétfői ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 24-től 2019. december 29-ig zárva
2019. december 30. hétfő hétfői ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 31. kedd 8 órától 12 óráig
2020. január 1. zárva
2020. január 2. csütörtök csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint

Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód 
A szakrendelések 2019. december 7-én, 14-én, 30-án, 31-én el-
maradnak.
Ügyelet: munkanapokon 16.00-tól másnap reggel 8 óráig, mun-
kaszüneti napokon reggel 8-tól másnap 8 óráig. Telefonszám: 
06-85/360-050.

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
2019. december 23. és 2020. január 3. között zárva tart. Nyitás: 
2020. január 6. hétfő! 

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola
2019. december 20. és 2020. január 6. között téli szünet! 
2020. január 31. félévi értesítő kiadása. 

Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
2019. december 24. és 2019. december 29. között zárva tart. 

2020. év ügyeleti beosztása

Oldal 1

Mária Gyógyszertár Turul  Gyógyszertár

Balatonlelle Balatonboglár Fonyód Balatonfenyves Balatonlelle Balatonboglár

Ügyeleti idő zárástól az alábbi időpontokig:
2020.01.01. - 2020.06.30. H-P 20:00; Szombat: 14:00; Vasárnap és ünnepnapokon: 12:00

2020.07.01. - 2020.08.31. H-V 22:00
2020.09.01 – 2020.12.31. H-P 20:00; Szombat: 14:00; Vasárnap és ünnepnapokon: 12:00

Arany Kígyó 
Gyógyszertár

Isteni Gondviselés 
Gyógyszertár

Magyar Korona 
Gyógyszertár

Három Királyok 
Gyógyszertár

2019. December 30. - 
2020. Január 5.

Január 6. -         
Január 12.

Január 13. -   
Január 19.

Január 20. -   
Január 26.

Január 27. -   
Február 2.

Február 3. - 
Február 9.

Február 10. -   
Február 16.

Február 17. -   
Február 23.

Február 24. - 
Március 1.

Március 2. - 
Március 8.

Március 9. -    
Március 15.

Március 16. - 
Március 22.

Március 23. -   
Március 29.

Március 30. -     
Április 5.

Április 6. -     
Április 12.

Április 13. -    
Április 19.

Április 20. -       
Április 26.

Április 27. -    
Május 3.

Május 4. -            
Május 10.

Május 11. -         
Május 17.

Május 18. -     
Május 24.

Május 25. -      
Május 31.

Június 1. -        
Június 7.

Június 8. -   
Június 14.

Június 15. -       
Június 21.

Június 22. -       
Június 28.

Június 29. -    
Július 5.

Július 6. -       
Július 12.

Július 13. -      
Július 19.

Július 20. - 
Július 26.

Július 27. - 
Augusztus 2.

Augusztus 3. - 
Augusztus 9.

Augusztus 10. - 
Augusztus 16.

Augusztus 17. - 
Augusztus 23. 

Augusztus 24. - 
Augusztus 30.

Augusztus 31. - 
Szeptember 6.

Szeptember 7. - 
Szeptember 13.

Szeptember 14. - 
Szeptember 20.

Szeptember 21. - 
Szeptember 27.

Szeptember 28. - 
Október 4.

Október 5. -    
Október 11.

Október 12. - 
Október 18.

Október 19. -   
Október 25.

Október 26. - 
November 1.

November 2. - 
November 8.

November 9. - 
November 15.

November 16. - 
November 22.

November 23. - 
November 29.

November 30. - 
December 6.

December 7. - 
December 13.

December 14. - 
December 20.

December 21. - 
December 27.

2020. December 28. - 
2021. Január 3.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje - 2020.

Nyitva tartások az ünnepi időszakban
2019. december 30. nyitva!
2019. december 31. és 2020. január 2. között zárva tart. Nyitás: 
2020. január 2. csütörtök! 

Könyvtár
2019. december 21. szombat 9-13 óra között nyitva! 
2019. december 22.- 2020. január 1. között ZÁRVA
2020. január 2. 10.00-18.00 óra között nyitva! 
2020. január 3. 9.00 - 17.00 óra között nyitva!
2020. január 4. 9.00 - 13.00 óra között nyitva!

Múzeum
2019. december 20. és 2020. február 28. között zárva! 

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Köz-
hasznú Kft.
2019. december 20. és 2020. január 6. között zárva! 
Nyitás: 2020. január 6. hétfő! 
Ügyeleti telefonszám: 06-20/380-4728

Fonyód Konyha Kft.
2019. december 23. és 2020. január 3. között zárva tart! 
Nyitás: 2020. január 6. hétfő! 

Fonyódi Turisztikai Egyesület - Tourinform Iroda
2019. december 21. és 2020. január 6. között zárva tart. 
Telefonos ügyfélszolgálat: 2019. december 27., 2020. január 2. 
és 3-án 08:00-16:00 óra között.
Tel.: 06-20/959-7317
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A szempilla lifting egy olyan eljárás, 
amelynek során műszempillák nélkül 
varázsolhatjuk látványosabbá, ívelteb-
bé szempilláidat.

Hogyan tudjuk ezt megvalósítani?
Az átlagosan 60 perces, telje-

sen fájdalommentes kezelés során 
a szempilláid méretének megfelelő 
szilikonpad segítségével a saját pil-
láknak látványos ívet adunk, majd ezt 
fixáljuk. Ezzel az eljárással nem csak 
megemeljük, “liftingeljük” a pillasort, 
hanem optikailag meg is hosszabbít-
juk, dúsítjuk. A lifting után a pillák akár 
6-8 héten keresztül is íveltek, egészsé-
gesek és dúsabb hatásúak lesznek.

Miért ennyire nagyszerű?
Mert a rövid vagy az egyenes szem-

Varilux személyre szabott prémium multifokális lencsék R. 
Kárpáti Péter ajánlásával.

Varilux 1+1! Egyet fizet kettőt kap prémium és hagyomá-
nyos multifokális lencsék esetében is.

(A második pár lehet dioptriás multifokális napszemüveg 
vagy fényresötétedő, akár beltéri / munkaszemüveg / lencse 
is) Részletes tájékoztatás és egyéb kedvezmények üzletünk-
ben!

A fundus kamerával végzett szemfenéki vizsgálat gyorsan, 
fájdalommentesen, várólista és pupillatágítás nélkül törté-
nik. Az elkészült fényképeket pedig a Semmelweis Egyete-
men értékelik ki nemzetközileg elismert, képzett szakembe-
rek, klinikai orvosok.

A készülék segítségével szűrni tudjuk többek között a cukorbetegség, macula de-
generáció, magas vérnyomás okozta esetleges elváltozásokat, glaucomat, anyaje-
gyet, daganatot is.

Üzletünkben ajándékutalvány is vásárolható!

Csodás ívelt pillák, igéző szemek műszempilla nélkül? 
Igen, ez a SZEMPILLA LIFTING!

Ünnepi ajánlatok a Szandra Optikában!

pilla is látványosan hosszabbnak és 
dúsabbnak látszik. Nem roncsolja a 
szempilla felületét, annak teljes hosz-
szát emeli, íveli, egészen a szempil-
latőtől. Érzékeny szem esetén is al-
kalmazható. Az esszenciális olajos 
utóápolás a szempillákat táplálja, 
erősíti. Továbbra is használhatod a 
kedvenc sminkedet, sminklemosóidat. 
Látványosan ívelt, egészséges és dú-
sabb hatású pilláid lesznek.

Mikor ajánljuk neked a SZEMPILLA 
LIFTINGET?

Ha pici egyenes, vagy ha hosszú 
egyenes a szempillád, ha nem szeret-
nél műszempillát, ha lelógó szemhéjad 
van, ha munkád vagy netán a férjed, 
vagy az anyósod miatt nem viselhetsz 

műszempillát, ha gyors, látványos, tar-
tós megoldást szeretnél, vagy mert 
unod a napi spirálozást.

Információ, bejelentkezés:
Dermisz Kozmetika

06 30/267-9371
Fonyód, Ady Endre u. 7.
dermiszkozmetika.hu

Decemberben kedvezményes áron!

Video centeráló berendezésünk
a multifokális szemüvegek

legpontosabb elkészítéséhez

Nyitvatartás:
kedd-péntek 8:30 - 16:30

szombat: 8:30 - 12:00
vasárnap: zárva  
hétfő: szünnap

Dec.21.-én szombaton
8:30-16:30

Elérhetőségeink:                                    
Szandra Optika

8640 Fonyód
Béke utca 5.

Tel: 06 30 689 25 72
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Dísz tér

Dísz tér

Múzeum

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Művelődési Központ

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

FONYÓDI
PROGRAMOK

December 15-től Február 19-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
December 15. vasárnap 

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 Művelődési Központ (Ady Endre u. 17.);
Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)

December 17. kedd
17 óra 

December 22. vasárnap 
18 óra 

Január 18. szombat
19 óra

Január 25. szombat
9 óra

Január 25. szombat
19 óra 

Január 31. péntek
18 óra 

Február 7-8-9. péntek, 
szombat, vasárnap 

Február 19. szerda
18 óra 

December 19. csütörtök 
18 óra

Január 11-12. szombat, 
vasárnap 9 órától 

Január 22. szerda
18 óra 

Január 28. kedd
17 óra 

Február 1. szombat
19 óra 

Február 15-16.
szombat, vasárnap 

Adventi gyertyagyújtás (3.)

Városi karácsonyi koncert

Adventi gyertyagyújtás (4.)

LIONS jótékonysági bál

Bottyán Marianna festőművész kiállítása

A Mátyás Király Gimnázium jótékonysági bálja

Kolbászfesztivál

Feng Shui tanfolyamok indulnak - fonyódi lakosoknak ingyenes.

Békefi Viktória színész, énekes, a “Sztárban sztár “ győztesének 
közönségtalálkozója. Moderátor: R. Kárpáti Péter színművész.

Fonyódi Újévi Kupa (labdarúgó torna)

Greenlife jótékonysági labdarúgó torna

A Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány Rózsa bálja
(jelentkezési határidő: január 15.)

Sütő Enikő modell, manöken közönségtalálkozója.
Moderátor: R. Kárpáti Péter színművész.

Ökumenikus Kulturális Estek - Czencz József dokumentumfilmje: 
Valaki jár a fák hegyén 1-2. rész, majd beszélgetés a rendezővel

Ökumenikus Kulturális Estek - Adományúton Kárpátalján, a Fo-
nyódi Református Missziói Gyülekezet képes úti beszámolója
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Dísz tér

Mátyás Király Gimnázium

Művelődési Központ

Mátyás Király Gimnázium

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

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 kápolna: 

Pünkösdtől

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

ADVENTI RORATE SZENTMISÉK
a plébániatemplomban:

December 18. Reggel 6:30 órakor.
December 22. 15:30 órától gyóntatás
December 25. 0:00 Éjféli szentmise 

Vasárnapi miserend.
December 26. 11 és 17 óra

December 31:
17 órakor év végi hálaadó szentmise.
Január 1. 11 és 17 órakor szentmise.

Január 6. 17 órakor szentmise.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

• december 26. Karácsony 9:30 ünnepi
  úrvacsorás istentisztelet
• január 5. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten
  tisztelet
• január 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
• február 02. vasárnap 9:30 úrvacsorás
  istentisztelet                   
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra

• január 15-én, szerdán 16 órakor Schmidt 
  Zoltánnénál Fő u.39.

Ökumenikus Kulturális Estek
a Múzeumban

2019. december 17-én, kedden 17 órakor
Czencz József dokumentumfilmje
Valaki jár a fák hegyén 1-2. rész
a vetítést követően beszélgetés

a filmrendezővel

Református Istentiszteletek
rendje

Istentiszteletek minden vasárnap 
11.00-tól a fonyódi

protestáns templomban.
• december 15. Advent 3. 1Kor 7,25-
  40
• december 22. Advent 4. 1Kor 8,1-13
• december 24. 15. 30 - családi
  karácsonyi istentisztelet. Előtte 
14.00-tól a parókián gyermekfoglal-
kozás: ajándékkészítés Jézusnak
december 25. úrvacsorás
• december 29. óévi elmélkedős
• január 5. családi újévi hálaadó
• január 12. 1Kor 9,1-18
• január 19. 1Kor 9,19-23
• január 26. úrvacsorás 1Kor 9,24-27

Szilveszteri Party

18:30 - Welcome Drink
5 fogásos vacsora

Lazac Mi-cuit, füstölt fogas risotto, házi ricotta

Fácánleves gazdagon

Kacsamell, sáfrány, narancs, édes kömény

Sertés szűzérme pármai sonkában, karfiol,  
almakaramell, burgonyapüré

Vanília, málna, pezsgő, habcsók pohár desszert

Éjfél után
Lencse, malac császár, krumplis pogácsa

Óév búcsúztató Retro buli DJ-vel és 
Újév-köszöntő pezsgőzés a teraszon tűzijátékkal

Fonyód, Ady Endre utca 5. - Balaton Üzletház 3. emelet

+36 30 520 6910
@padlasbisztro

15.000 Forint

Fonyódon járt a
Mikulás!
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Áldott békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánunk! 

Köszönjük, hogy igénybe vették 
szolgáltatásainkat, 

szeretettel várunk mindenkit az 
új évben is! 

Az éleslátás szakértői:
Szabóné Fenyvessy Mária  

Optometrista,kontaktológus

Szabó Gábor  
Látszerész

Minőség   Szakértelem  Grancia
www.fenyvessyoptika.hu

8638 Balatonlelle, 
Kossuth Lajos u. 19. 

(a Lelle Áruházzal szemben) 
Tel: 85/354-027 
Nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek: 9-17, 
Szombat 9-12
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A Szociális Központ hírei

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak eseményei

A 2019-es év  jó programokkal, 
szép kirándulásokkal gyorsan eltelt.  
Voltunk Várdán, Somban, Somogy-
váron, Somogyvámoson, Lengyeltóti-
ban, Szőlősgyörökben és Gyugyon. A 
települések jeles napjain szeretettel 
fogadtak bennünket. Fonyód sokszí-
nű  eseményein mindig jelen vagyunk. 
Jártunk  Vácrátóton, Szentendrén,  
Badacsonyban,  Szegeden,  Buda-
pesten. Múzeumokat, kiállításokat, 
fűvészkerteket látogattunk, városné-
ző sétákat tettünk, főztünk, hajóztunk. 
A Mátyás Király Gimnázium ünnepein  
részt vettünk. Támogattuk a gimnázi-
um tehetséges diákjait, jótékonysági 
rendezvényeken voltunk.

A 11. Öreg- és ifjú diákok kiállítá-
sára  34 fő hozta el kézimunkáit, fest-
ményeit, fotóit és egyéb alkotásait. 
Öregdiákok: Bakocsné Szűcs Klára, 

November hónapban a Márton napi 
vacsorán vettünk részt, ahova a „nap-
pali” készítette a dekorációt. Születés-
napján köszöntöttük Horváth Józsefné 
Rózsi nénit, Babitz Józsefné Rózsát és 
névnapján Csapó Albertet. Megkezdő-
dött a karácsonyi ünnepekre való felké-
szülés is, Advent első hétfőjén elkészült 
a Betlehem, a karácsonyfa és meleg 
fényekbe öltöztettük a házat.

A Család- és Gyermekjóléti Központ 
szolgáltatásainak bemutatását folytat-
juk. Két szolgáltatásunkról nem esett 
még szó, ezek: a szociális diagnózis ké-
szítése és az óvodai és iskolai szociális 
segítés.

A szociális diagnózis készítése során 
az ügyfél szükségletei kerülnek feltérké-
pezésre. Az adatlap kitöltése tulajdon-
képpen egy interjú, melynek eredménye-
képpen megnevezhetővé válik az ügyfél 
számára biztosítandó szolgáltatás. Eset-
menedzser készíti el a diagnózist. A 
szolgáltatás nyújtásának első fázisában 
egy szolgáltatási térképet és címlistát 
készítünk el, személyes kapcsolato-
kat építünk a különböző szolgáltatást 
nyújtó intézményekkel. Ezen ismeretek 

December deret fúj, December fagyot hoz
A világ mégis csak Ünnepre harangoz.
    /Fésűs Éva/

Bálint Lehelné,  Balogh Katalin,  Ber-
kes Ágnes, Dévainé Mustos Ibolya,  
Gacs József, Gáspárné Pusztai Virág, 
Gergye György, Gyurákovics Ágota, 
Hajduné Csutorás Éva, Haszon Zsolt, 
Horváth Endre, Jánó Vilmos, Jeni Zsu-
zsanna, Kardon Zoltánné,  Krizmanics 
Ágnes, Nagy Jánosné, Németh Juli-
anna, Novák Tibor,  Pintér Csabáné, 
Püspök Zoltánné, Rétháti Lászlóné, 
Szalma Lajosné , Tóth Zsuzsanna,  
Wéber Éva.  Mai diákok: Fábos Bence, 
Gelencsér Bence,  Lázár Flóra, Lelkes 
Laura, Milisits Eszter, Nemes Domi-
nik. Verset mondott Locker Barna-
bás. Felkészítőjük  Lengyel Zsüliett.  
Pártolóink: Valent Éva, Kovács Bor-
bála,  Tamás Lajosné.  A  kiállítást 
megnyitotta Bántó Zsuzsanna. Páló-
czi (Szabó) Antal Paráznabillegető c. 
verseskötetét mutatta be. Köszönöm 

minden közreműködőnek és a Műve-
lődési Ház dolgozóinak a színvonalas 
rendezvényt. 

A kiállítás bontása, amely egyben 
az  évzáró összejövetelünk,  nagyon 
jó hangulatban telt el.

Köszöntöm új tagjainkat: Rétháti 
Lászlónét, Mikola Istvánnét Tamás 
Lajosnét és Darázsi Annát. 

	 	 							Németh	Julianna															

birtokában a megfelelő intézmény, illet-
ve szolgáltatás felé tudjuk irányítani az 
ügyfelet. Fontos, hogy a diagnózis szük-
ségletet jelöl meg, nem pedig jogosult-
ságot. A szolgáltatás igénybevételének 
több módja is van, a Szolgálat vagy a 
jelzőrendszer által delegált lehet az ügy-
fél, vagy megjelenhet a Központnál, mint 
új ügyfél, ez esetben felajánlásra kerül a 
diagnózis elkészítése.

Az óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység során a segítők az isko-
lákban és óvodákban, valamint kollégi-
umokban érhetők el. Gyermek, szülők 

és pedagógusok egyaránt fordulhatnak 
hozzájuk bármilyen problémával. A se-
gítő meghallgatja a hozzá fordulót és a 
probléma függvényében segíti tanács-
adással vagy delegálással. Az intéz-
mények napi ritmusába beilleszkedve 
preventív célú foglalkozásokat szervez-
nek és tartanak a gyermekek számára. 
Fontos, hogy a gyermekek akkor tudnak 
részt venni ezeken a foglalkozásokon, 
ha a szülők aláírják a hozzájáruló nyilat-
kozatot.

Mindkét szolgáltatással kapcsolat-
ban szórólapokat, plakátokat készítet-
tünk és helyeztünk el az intézmények-
ben.

Ezúton köszönjük minden Kedves 
Adományozónak ez évi adományait, 
továbbra is várjuk a még használható 
tárgyakat, eszközöket, ruhaneműket.

Örömhír is ért bennünket, családse-
gítő kolléganőnk, Varga Mónika életet 
adott első gyermekének, Bence babá-
nak! Szeretettel gratulálunk!

Minden Kedves Olvasónak kívánunk 
kellemes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet!

    F.A.
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Időben készülni a váratlan helyzetekre
Újraélesztési tanfolyam a Balaton Kollégiumban

LIONS hírek
Legutóbbi jelentkezésünkkor jelez-

tük, hogy Németországban már gyűj-
tik az adományokat klubunknak, ami 
aztán október 30-án meg is érkezett. 
Megint sikerült a volt Pátria üzletet té-
rítésmentesen a tárolás-
ra és a börzére megkap-
ni. Köszönjük Horváth 
Balázs tulajdonosnak a 
nagylelkűségét.

A börzét november 
23-24-25 -én meg is tar-
tottunk. Nagyon sokan 
eljöttek.

Köszönjük a résztve-
vőknek a támogatást. 
Mint a hirdetésben kö-
zöltük, hogy a bevételt 
szociális célra, és gyerekek támoga-
tására fordítjuk. Mindjárt 100.000.- 
Ft-ot utaltunk Edinának, akinek 
súlyos tüdőbetegsége van, cisztás 
fibrózis. Annyit róla, hogy fonyódi 
kötődése van.

2019. november 12-én, kedden ná-
lunk jártak a fonyódi mentőállomás 
dolgozói. Szerencsére most nem be-
teghez hívtuk őket. Történt már olyan 
is, akkor perceken belül ideértek, és 
már robogtak is a beteg kollégistával 
meg a kísérővel Siófokra, Kaposvárra, 
mikor hová. A mostani alkalom azon-
ban egy előre egyeztetett esemény 

A börze maradékát Budapestre 
vitték klubtársaink, Buni Attila és 
Szerdahelyi Áron, a Szövetség gyűj-
tő központjába, honnét Kárpátaljai 
rászorulók kapják meg. Továbbá 

30.000.- Ft értékben tartós élelmiszer 
csomagot is küldünk.

Támogattuk 10-10 ezer forinttal a 
balatonfenyvesi „ Kisfenyő” óvoda, a 
Magyar Bálint Általános Iskola ala-
pítványi bálját. Továbbra is fizetjük öt 

tanuló étkezési díját.
Nem csak adunk, de kaptunk is. 

Ketten nekünk adták a rezsiutalványu-
kat, melyet majd támogatás címén 
adunk oda.

Biztosan vannak, 
akik emlékeznek, hogy 
régebben Adventben  
„Szeretet vendégséget” 
szoktunk egy szombat 
délelőtt tartani. Ez sze-
retnénk most felelevení-
teni és ismét egy szom-
bat délelőtt szeretnénk 
egy kicsit megvendégel-
ni a bennünket támoga-
tókat és mindenkit, aki 
megtisztel bennünket.

Ezúton szeretnénk mindenkinek - 
Szeretetteljes, békés karácsonyi ün-
nepeket kívánni - a tagság nevében! 

  
	 	 						Fábián	Lászlóné

volt, egy újraélesztési (reanimációs) 
tanfolyamot tartottak. (A szervezés-
ben segített a fonyódi Egészségfej-
lesztési Iroda is.)

Most is úgy viselkedtek, mint az 
éles helyzetekben, lazának tűntek, de 
közben semmit nem engedtek a szak-
szerűségből. Profi módon végezték a 
dolgukat most is. A kollégisták is egy-

ből megértették, hogy bárki, bármikor 
kerülhet olyan helyzetbe, amelyben az 
ő lélekjelenlététől függ egy másik em-
ber élete.

Először egy elméleti felkészítés 
történt: kisfilmek, Power Point erősí-
tették Tóth József előadását. Légutak 
tisztítása, az újraélesztés folyamata, 
logikája. Majd következtek a földön 
fekvő babák. Előadóink modelleztek 
egy utcai balesetet, hogyan győződ-
jünk meg arról, hogy kell-e újraélesz-
tés? Hogyan vonjunk be más arra já-
rókat, hogyan tárgyaljunk a 112-vel? 
Mit tegyünk, amíg a mentő kiér?

Következtek a kollégisták. 
Sziraticza Gábor és Horváth Ádám se-
gítségével gyakorolták a folyamatot 
attól kezdve, hogy megkérdezzük, mi 
a baj, odáig, hogy alkalmazzuk a szív-
masszázst (bátrabbak a befúvást is), 
majd a stabil oldalfekvést.

Az este legfontosabb tanulsága: 
csak akkor csinálunk biztosan bajt, 
ha nem teszünk semmit. Inkább tör-
jük el az újraélesztés során emberünk 
bordáját, mintsem hagyjuk meghalni!
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November a Mátyás Király Gimnáziumban
Az őszi szünet utáni tanítási hét 

hasonlóan mozgalmasan kezdődött, 
mint amilyen az októberi hónap volt. 

November 5-én és 20-án került sor 
a nyílt napos rendezvényünkre. A 8. 
osztályosok betekintést kaphattak az 
iskolánk mindennapjaiba, tanórákat 
látogathattak, ismerkedhettek a kö-
zépiskolás élettel….

Ebben a hónapban indult útjára 
egy új kezdeményezés a gimnázium-
ban Köllő Csaba tanár úr ötlete alap-
ján. Az irodalom hangjain, Közkincs 
a falakon címet viselő felhívás célja 
az olvasás megszerettetése.  Hétről 
hétre újabb és újabb verseket, novel-
lákat, regényrészleteket olvashatnak 
a diákok az iskola néhány pontján, ha 

figyelmesen közlekednek. 
November 25-én ismét az általános 

iskolások látogattak intézményükbe 
a hagyományosan évek óta megren-
dezésre kerülő idegen nyelvi vetélke-
dőnkre. Az írásbeli és szóbeli forduló 
angol és német nyelvből mindig izgal-
mas feladatokat tartalmaz. Az idei év-
ben az első helyezést mindkét idegen 
nyelvből egy-egy balatonlellei iskolás 
szerezte meg. További részletek a he-
lyezettekről a gimnázium honlapján 
olvashatók. 

November 28-án természettudo-
mányos verseny, majd a hónap zá-
rásaként iskolánk egyik legszebb 
ünnepsége, a végzős diákok szalag-
tűzése vár ránk november 29-én este, 

de ezekről a legközelebbi beszámo-
lómban olvashatnak…. 

   Kereskai Zita

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ

SSzzeerreetteetttteell mmeegghhíívvjjuukk ÖÖnntt FFoonnyyóóddrraa,,
aa 2266..

JJÓÓTTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII BBÁÁLLUUNNKKRRAA
22002200.. ffeebbrruuáárr 11--jjéénn aa ggiimmnnáázziiuumm aauulláájjáábbaa..

AA vvaaccssoorraa ééss aa bbááll kkeezzddeettee 11990000 óórraa..

NNyyiittóóttáánnccoott  aa  ggiimmnnáázziiuumm  vvééggzzőőss  ddiiáákkjjaaii    
ttáánnccoollnnaakk..  

AA  bbeellééppőőjjeeggyy  áárraa::  44000000  FFtt  
((aasszzttaallffooggllaalláássssaall  ééss  vvaaccssoorráávvaall))  

JJeeggyyeekk  aa  ggiimmnnáázziiuumm  ttaannáárraaiinnááll  kkoorrllááttoozzootttt  sszzáámmbbaann  kkaapphhaattóókk!!  

MMÁÁTTYYÁÁSS KKIIRRÁÁLLYY GGIIMMNNÁÁZZIIUUMM

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a jelenlegi, 2019. decemberi 
lapszámot követően - lakossági 
igények figyelembevételével - a kö-
vetkező megjelenés 2020. február 
elején lesz esedékes. Ezzel szer-
kesztőségünk átáll egy tárgyhó 
elején történő megjelenésre, ebből 
következően a 2020. januári lap-
szám nem jelenik meg a hó köze-
pén a megszokott módon, helyette 
a februári lapszám a hónap elején 
kerül ki a nyomdából! Ezt követően 
kezdi meg a kézbesítést a Magyar 
Posta. 

A karácsonyi beszámolókat a 
www.fonyod.hu weboldalon olvas-
hatják majd. 

A www.fonyod.hu weboldalt a 
hét minden napján ajánljuk figyel-
mükbe, híreket, beszámolókat fo-
lyamatosan olvashatnak online.

Leveleiket, kérdéseiket, észre-
vételeiket, javaslataikat a media@
fonyod.hu, illetve a hirmondo@
fonyod.hu elektronikus levelezőcí-
meinkre várjuk! 

	 	 				szerkesztőség

Változik a Fonyódi
Hírmondó
megjelenése!
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November utolsó péntekje, késő 
délután vagy koraest. Kinn hideg köd, 
félhomály, barna alkony, de égnek a 
galéria invitáló fényei, ahol a debre-
ceni alkotó művész már a harmadik 
alkalommal állítja ki festményeit, 
bőrszobrait. A művészetek emberi 
és akol melege fogadja a látogatót, 
ahol míves etetőkből  lehet a szép-
ségre kiéhezett léleknek szénázni. 
Festmények, versek és zene fogadta 
a közönséget ezen az esten is.

Maurer Sándor gimnáziumi tanuló 
szavalta el a Szeptember végén című 
verset, Lévay Péter  zongoraművész, 
elméleti fizikus varázsolt el bennün-
ket virtuóz játékával, aki egy Rach-
maninov és egy Chopin művet adott 
elő, majd én olvastam fel három ver-

Beiratkozás esti tagozatra januárban a 
BACSÁKBAN! 

 

A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az 
alábbi ingyenes szakmai képzéseket hirdeti meg 2020. februári kezdéssel (utolsó 
képzések a régi OKJ-s rendszer szerint): 

Esti tagozatos 2 éves képzéseink 8 általános iskolát végzettek részére: 

 eladó 
 villanyszerelő 

 

Az esti tagozatos diákok számára is biztosítunk diákigazolványt!  

Felső életkorhatár nincs! 

 

További információ: 
 
Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

8640 Fonyód, Béke u. 1. Tel: (85) 361-510 

e-mail:  iskola@liveedu.bacsak.hu  

facebook.com/bacsak.fonyod 

Fények a Szent István utcában
Oláh	Sándor	debreceni	bőrszobrász,	festőművész	kiállítás	a	Feng	
Shui Galériában

semet: Hetvenkedő szonett, Megta-
lálsz, Meghívó szent estére.

Nádas József festőművész mutat-
ta be az alkotót, akit, mint elmondta, 
személyesen nem ismert, de meg-
foghatatlan azonosságot és párhu-
zamosságot fedezett fel kettőjük 
között a festmények láttán. Tiszteli 
a művészi alázatot és a szerénysé-
get, ami csak a zseniális alkotók sa-
játossága.  „Csodálatosak a figuratív 
motívumokat felvillantó festmények, 
melyek mozdulatlan, hétköznapi élet-
képek, de ennek ellenére a vitalitás-
tól vibrálnak, és az antik mitológia 
hangulata, áhítata veszi körül őket” 
- mondta a művésztárs.

Mindketten kicsit fonyódiak is. 
Oláh Sándor gyermekkorában több 

nyarat a ligeti gyermektáborban töl-
tött, jól ismeri városunkat. Nádas 
Józsefnek a Napsugár utcában van 
egy családi nyaralója már több, mint 
harminc éve.            

A tárlaton a mediterránum fényei, 
azúrkékje, a mindennapok bukolikus 
békéje fogadott bennünket az olaj-
festményeken, ami nem csak a külső, 
de a belső árnyainkat is eltüntette fél 
órára. Harmónia, kiegyensúlyozott-
ság, csodálatos színek, realitás, ki-
bomló szimbólumok.  

Odakinn egyre hosszabbak az es-
ték, éjszakák, egyre hidegebb nap-
palok, de itt benn és bennünk, zene, 
versek és gyönyörű festmények.

	 	 	 Mezei	István

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 
2020. január 17. napja.

További információk:
06-20/321-5054
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Köszönjük az önzetlenséget!

Egy régi karácsony

A véradás önzetlen segítségnyújtás 
az ember társainknak, ami egy nemes 
cselekedet. Az emberi vér egyedülálló-
an különleges a gyógyításban, semmi 
mással nem pótolható. Bizonyos beteg-
ségek, vérvesztéssel járó esetek nem 
kezelhetők emberi vér  felhasználása 
nélkül- Vérre bármikor és bárkinek szük-
sége lehet és az életét jelenti. Számos 
súlyos vagy rosszindulatú betegség van 
melyben a beteg élete megmenthető, 
és ehhez vérkészítményre van szükség.

Ezzel a bevezetővel szeretném meg-

1947 karácsonya volt az első, amely 
mély nyomot hagyott a lelkemben. Tisz-
ta, őszinte szívvel, gyermeki bizalommal 
és hittel készültünk az ünnepre. Decem-
ber elején elkészítettük a Jézuska-in-
geket, jócselekedetekkel kicsipkéztük 
őket, s vártuk, hogy szenteste a kis Jé-
zus karácsonyfával jutalmazza meg jó-
ságunkat. Ajándékot nem vártam, mert 
nem tudtam, hogy ilyenkor a karácsony-
fán kívül más egyébbel is szokás meg-
ajándékozni a egymást. Amint eljött a 
várva-várt nap, nővéremmel türelmetle-
nül toporogtunk nagyanyánk körül a ka-
rácsonyi csengőszóra várva. Fivéreim, 
ki tudja, merre csavarogtak egész nap, 
de jobb is, hogy nem tudtam, mert egy 
világ omlott volna össze bennem, ha 
karácsonyi elfoglaltságukra akkoriban 
fény derül, hisz vakon, megingathatat-
lan bizalommal hittem el nagyon soká-
ig, hogy a jó gyermekeknek angyalaival 
együtt a Jézuska hozza a karácsonyfát. 

Amikor meghallottam végre a csen-
gő hangját, már szaladtam is a nővérem 
után. Aztán feltárult az ebédlő ajtaja, s 
ott állt előttem a csoda: a mennyezetig 
érő, csillogó karácsonyfa. Ágain gyer-
tyák égtek, bár szedett-vedett gyertya-
csonkok voltak csupán, bizonyára még 
a háború előtti karácsonyok maradékai, 
de cseppet sem zavart engem, mert 
nem tudtam, hogy létezhet ennél ragyo-
góbb, gazdagabb, tökéletesebb kará-
csonyfa is. 

Később észrevettem a Jézuska-inge-
ket is. Mind ott voltak a fán hiánytala-
nul, keresztanyám szalmaszálból készí-
tett figuráival, Nagypapa ezüstpapírba 

köszönni, akik 2019-ben is segítettek, 
részt vettek a Fonyódon szervező vér-
adásokon! Külön öröm volt, hogy egyre 
több fiatal is bátran nyújtja karját, szíve-
sen segít embertársain. A Mátyás Király 
Gimnáziumból is több fiatal első véradó 
jött el. Köszönjük a gimnázium pedagó-
gusainak, hogy lehetővé tették, a diákok 
véradáson való részvételét!

Köszönjük a Fonyód Egészségügyi 
Kft-nek, hogy rendszeresen biztosította 
a helyet a véradás sikeres lebonyolítá-
sához!

csomagolt dióival, fényesre dörzsölt, 
piros jonatán almáival együtt. Énekelni 
kezdtünk. Felcsendültek a felejthetetlen 
karácsonyi énekek, egyik a másik után. 
Nem emlékszem, mikor álmosodtam el. 
Édesanyám ölébe kuporodva, mielőtt 
végleg lecsukódtak volna a szempilláim, 
még láttam, hogy anyám szemét könny 
futja el, de az okát már 
nem volt erőm firtatni. 
Elaludtam.

Másnap délután ven-
déget kaptunk. Egy szá-
momra ismeretlen bá-
csi jött el hozzánk. Jól 
láthatóan csak én nem 
ismertem, mert a többi-
ek örömmel fogadták. A 
zongora alatt játszadoz-
va csak fél füllel figyel-
tem a felnőttek beszél-
getésére. Ám édesapám nevét hallva, 
érdeklődve kaptam föl a fejem. Látva, 
hogy édesanyám a szemét törölgeti, 
odafutottam hozzá és megkérdeztem: 

- Édesanyám! Ez a bácsi az édes-
apám? 

Soha nem felejtem el anyám arcát. 
Fájdalom és döbbenet ült rajta. Nem vá-
laszolt nekem, csak zokogva kiszaladt a 
szobából. Keresztanyám magához ölelt, 
de az ő szemei is könnyben úsztak. 

- Szegénykém! Te nem is emlékszel 
édesapádra!? Vajon megismerheted-e 
valaha? Ez a bácsi - mutatott a vendégre 
- édesapád barátja, aki nemrég jött haza 
a hadifogságból. Gyere, ismerkedj meg 
vele! 

  Én azonban a világ minden kincséért 

sem közelítettem volna meg az ismeret-
len vendéget. Visszabújtam inkább a 
zongora alá, s nem is jöttem elő, míg 
látogatónk el nem ment.

Amint besötétedett, Nagymama 
meggyújtotta a karácsonyfán a gyertyá-
kat, s a fa ismét az első pillanat szépsé-
gében tündökölt. Szívem összeszorult 

a meghatottságtól, s va-
lami ismeretlen jó érzés 
fogott el. Akkor még nem 
ismertem ennek a kelle-
mes érzésnek a nevét. 
Azóta már megtanultam, 
úgy hívják: boldogság. 
Valahogyan kifejezésre 
szerettem volna juttatni, 
mit is érzek, ezért dalra 
fakadtam. Nővérem is 
velem énekelt. Vékony, 
csengő gyerekhangunk-

hoz lassan hozzávegyült a felnőttek 
halk, visszafogottabb éneke. 

Amikor erre a karácsonyra gondo-
lok, a szeretet, a családi összetarto-
zás, a meghittség varázsa megérinti 
a lelkem, s az emlékezés könnyeket 
csal a szemembe. Azóta már magam 
is produkáltam néhány karácsonyi 
csodát a kevésből, a szinte semmiből, 
csupán szeretetből. Akik megszépítet-
ték gyermekkorom karácsonyait, akik 
becsületre, emberségre, tisztességre, 
hazaszeretetre neveltek, akik a helyes 
útra terelték lépteimet, már mind örök 
álmukat alusszák. Ám karácsonyesté-
ken mindig megújul a csoda, melyre ők 
tanítottak minket.

	 	 	 Lévay	Mária

Köszönjük a Fonyód Konyhának, 
hogy meleg virslivel tudtuk kínálni a vér-
adókat!

Végül hálás köszönet a Fonyódi Ön-
kormányzatnak, hogy az év utolsó vér-
adásán megajándékozta az önzetlenül 
segítő véradókat!

A Somogy Megyei Vöröskereszt és a 
magam nevében kívánok Áldott, Békés, 
Boldog ünnepeket!

						Sándor	Éva
      Somogy Megyei Vöröskereszt

      véradás szervezője
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Köszönünk mindent 2019, irány 2020!
A VAGABUND Vitorlás Sportegye-

sület magabiztosan búcsúzik az 
idei évtől és a lehető legbátrabban 
vág bele a hamarosan beköszöntő 
2020-ba!

November 28-án a Testnevelési 
Egyetemen díjazták a hazai vitorlás-
sport legjobbjait, a nívós eseményre 
egyesületünk is hivatalos volt. Az idei 
év legeredményesebb hazai vitor-
lázói közt díjazták a Junior Balaton 

Kupasorozat legjobb legénységét 
és kormányosait is, díjukat Berecz 
Zsombor világbajnokunktól vehették 
át. 2019-ben sok-sok új táborozóval, 
gyarapodó eszközállománnyal, az 
idei év megmérettetésein begyűjtött 
megannyi tapasztalattal és elisme-
réssel, új barátokkal és csapattagok-
kal gazdagodtunk. Számtalan elkép-
zeléssel és megvalósítandó ötlettel 
vágunk neki 2020-nak, csapatunk és 

vitorlásutánpótlásaink előtt óriási ki-
hívások állnak. Többek között a ren-
dezésünkben zajló, fonyódi magyar 
bajnokság, az őszi, ’máriafürdői Eu-
rópa-bajnokság, ranglistaversenyek, 
olimpiai drukk…

 A karácsonyi készülődésbe hajló 
báli időszakban odafigyeltünk a helyi 
és környékbeli jótékonysági rendez-
vényekre, melyeken egyesületünk ál-
tal jószívből felajánlott programjaink, 
vitorlástáboraink színesítették a tom-
bolák, zsákbamacskák nyereményeit. 
Vitorlástáboraink ünnepi kedvezmé-
nyekkel, névre szóló, alkalomhoz illő 
kupon formájában is mosolyt csalnak 
majd karácsonykor számos gyermek 
arcára. 

A VAGABUND Vitorlás Sportegye-
sület minden csapattagjának nevében 
kívánunk Békés Karácsonyi Ünnepe-
ket és Sikerekben, Egészségben gaz-
dag Boldog Új Esztendőt a Fonyódi 
Hírmondó olvasóinak! 

 VAGABUND 
	 Vitorlás	Sportegyesület
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Újévi emlék
Ritka dolog januárban napsütésre 

ébredni, de évekkel ezelőtt újév regge-
lén megtörtént velem. Ragyogó napsü-
tés aranyozta be odakinn a havas tájat, 
amint a partra igyekeztem. Csodás volt 
a természet. A hótakaró szinte minden-
ütt érintetlen volt, csak néhol láttam 
nyomot a hóban, talán kóbor macska 
szaladhatott át a sétányon. Sehol autó, 
sehol emberi jelenlét nyoma. Az egybe-
függő hópaplanról szikrázva verődtek 
vissza az éltető napsugarak. 

Megbűvölten néztem a téli táj szép-
ségét. A túlsó part hegyei közelebb 
jöttek hozzám. Szinte látni lehetett a 
hegyek oldalába épült házak havas te-
tejét, miközben idehallatszott az északi 
parton haladó vonat zakatolása. Bada-
csony hatalmas koporsóját is minden-
ütt hó födte, jótékonyan eltakarva olda-
lán a kőbánya ejtette mély sebet. Olyan 
béke és nyugalom volt körülöttem, hogy 

APRÓHIRDETÉSEK
Fonyódligeten, az Árpád parton 
strandi büfék egybe, hosszú távra 
kiadók! Érdeklődni: 06-30/512-4456

•••
Készleten lévő kerékpárokra 10% 
kedvezmény, ingyenes üzembe he-
lyezés! Tel.: 06-70/562-7522

•••
STIHL 021-C benzines láncfűrész 
fűtésm-ód váltás miatt eladó! Ár.: 
60.000,- Ft! Fonyódon Béke utcai üz-
letsoron 20 m2 üzlethelyiség a piac-
hoz közel kiadó! 
Tel.: 06-30/931-9510

•••
Eladó 2018. októberében vásárolt, 
Hajdú típusú, 80 literes elektromos 
bojler, 60.000,- Ft-ért. Nanokerámiás 
és titánium belső tartály, két év tel-
jes garancia, beépített szekrénybe 
szerelhető, téglalap alakú, mérete: 
magasság: 835, mélység: 325. 
Gáz központi szerelés miatt fe-

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.

leslegessé vált, új ára 82.690,- Ft. 
Ugyanitt eladók újszerű férfi, női és 
gyermek Hauser kerékpárok 10.000-
20.000 Ft között. Továbbá eladó ké-
ménybe köthető gázkonvektor 8.000 
Ft-ért. Tel.: 06-20/404-3733

•••
Albérlet rövid távra kiadó! Tel.: 06-
30/363-5981

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

•••
Tanító korrepetálást vállal matemati-
ka, fizika, kémia tantárgyakból!
Tel.: 06-70/933-3775

•••
Már karácsonyra: A kínai császár-
nék szépségreceptjei, valamint Frey 
Tamás: A megmentő agrárbárók. A 
bankár című könyv eladó. Érdeklőd-

ni: 06-20/930-9844
•••

Eladó 2018. nyarán vásárolt hibátlan, 
garanciális INTEX acélvázas kültéri 
medence 457*457*107 cm. Tartozé-
kaival a vételár ötven százalékáért. 
Kristály szűrőkészlet, létra, önjáró au-
tomata porszívó, solar zuhanyszett, 
műmárvány zuhanytálca, vízmele-
gítő 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 személyre 
Fonyódon, Balatonfenyvesen vagy 
Balatonszentgyörgyön, a vasútállo-
máshoz közel, maximum 30.000 Ft-
ig. Tel.: 06-20/910-5568

•••

összerezzentem, amikor felettem a ko-
pár fűzfa ágán hirtelen madár-csicser-
gést hallottam. Két apró kis szürke ve-
réb tollászkodott az egyik ágon, ki tudja, 
min vitatkoztak? A Balatont vastag jég-
takaró zárta néma mozdulatlanságba. 
Sajnos a szél csúnyán elintézte, hullá-
mosra fagyasztva be a vizet, hogy ne le-
hessen korcsolyázni a tavon. Régi gyer-
mekkori emlékek tolultak fel bennem, 
melytől megmelegedett a szívem. Nem 
csoda, hisz gyermekként még csak az 
élet napos oldalát ismertem, az árnyék-
tól megvédett szüleim és nagyszüleim 
szeretete. Egyik szép emléket követte a 
másik, majd eszembe jutott édesapám, 
aki oly sokszor ecsetelgette nekem 
a józanul eltöltött Szilvesztert követő 
újévi reggelek szépségét. Mindig meg-
hallgattam őt, bár akkoriban elképzelni 
sem tudtam, hogy igaza lehet. Alig vár-
tam mindig a szilveszteri mulatságot, a 

hajnalig tartó táncot. Érthető, hogy Újév 
napján csak az esti misére jutottam el, 
oda is kialvatlanul. 

Ezen a napfényes reggelen is apám-
ra gondoltam, aki rég nincs már velem. 
Most először döbbentem rá sokszor el-
ismételt szavai igazára. Persze, először 
történt meg velem az is, hogy éjfélkor 
senki nem kívánt nekem boldog újévet, 
hisz már javában aludtam, amikor át-
léptünk az újesztendőbe. Ám reggel 
engem köszöntött a napsugár, a havas 
parti sétány, a túlsó parton a Bada-
csony, a Gulács, az Ábrahám-hegy, és a 
távolból a Csobánc is nekem integetett 
hófödte csúcsával, no meg talán a vere-
bek is nekem csicseregtek oly önfeled-
ten. Soha boldogabb újesztendőt nem 
kívánhatnék magamnak. 

	 	 	 Lévay	Mária
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Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag,

Boldog Új Esztendőt kíván
Fonyód Város 

Önkormányzata
nevében

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
aljegyző

“Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek,

legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”

(Wass Albert)
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