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Döntött a Képviselő - testület
A december 14-i ülés összefoglalója

Hidvégi József Fonyód polgár-
mestere tájékoztatta az ülés részt-
vevőit, hogy az önkormányzatnak 
30 napon belüli kifizetetlen számlá-
ja nincs, 105 millió Ft az adóhátra-
lék, ebből 23,5 millió Ft felszámolás 
alatt. A város bankszámláján 237 
millió Ft volt az egyenleg a 2017. 
december 14-i állapot szerint.

Fonyód Város Önkormányzatá-
nak 2018. évi költségvetési kon-
cepcióját ezen az ülésen fogadták 
el a testületi tagok. Ezt a koncep-
ciót többek közt befo-
lyásolta az is, hogy a 
kormány döntésével 
a minimálbért 8%-al, 
a garantált bérmini-
mumot 12-%-al emel-
te. Az emelkedés 1 fő 
esetében 151 ezer Ft/
év, vagy 280 ezer Ft/
év (járulékkal együtt) 
többlet kiadást jelent 
majd.

A Fonyódi Városfej-
lesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Közhasznú 
Kft. a bélatelepi csónakkikötő bér-
leti díjakról szóló előterjesztésé-
nek elfogadásával, a 2018-as évre 
bruttó 50.800,- Ft lesz a csónak-
hely díj, illetve 177.800,- Ft lesz a 
kishajó helyének díja. 

Nem változik a belterületi utak 
(Fő utca, Általános Iskola és kör-
nyéke) forgalmi rendje, mert an-
nak elfogadása esetén az iskola 
bejáratához összpontosult volna 
a forgalmi csomópont. Ezt szakér-
tők sem javasolták. 

A Fonyódi Piac és Vásár üze-
meltetési szabályzat elfogadásá-
ról is döntöttek. A Fonyódi Piac és 
Vásár területén átalakítási, felújítá-
si munkálatok zajlanak. A munká-
latok során megújul a piaccsarnok 

épülete, valamint új burkolattal lát-
ják el az élelmiszerpiac egyes ré-
szeit. A tervek szerint 2018 tava-
szán megkezdődik a sportcsarnok 
építése is. A Fonyódi Piac és Vá-
sár üzemeltetési szabályzata tar-
talmazza az elárusítóhelyek meg-

váltásának lehetőségeit. Az új sza-
bályzat megalkotásával a megvál-
tozott körülményeknek megfelelő-
en kívánták változtatni a piaci el-
árusító helyek elhelyezkedését és 
azok megváltásának lehetősége-
it. Szabályozták a füstölt áru és 
húskészítmények, valamint a tej-
termékek árusítását az élelmiszer 
piac területén.

A Fonyód, Ady Endre utca 1. 
szám alatt lévő Kormányablak épü-
letrészben létesítendő Nemze-

ti Adó- és Vámhivata-
li ügyfélszolgálathoz 
való hozzájárulását is 
megadta a testület. A 
Somogy Megyei Kor-
mányhivatal kormány-
megbízottjának meg-
keresése alapján a 
Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (továbbiakban: 
NAV) egyes ügyfélszol-
gálatai 2018. január 1. 
napjával átkerülnek a 
Kormányablakba. 

A képviselő - testület következő 
ülése 2018. február 15-én, csütör-
tökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés tel-
jes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon. 

        szerkesztőség

Tisztelt Fonyódiak! Kedves Ven-
dégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ja-
nuár elejétől munkálatok zajlanak 
az Ady Endre utcában, a Kulturális 
Központtól egészen az OTP Bank-
ig. A járdát újítják fel, a munkála-
tok előreláthatólag 3 hétig tarta-
nak. 

A járdaszakaszon végzett felújí-
tási munkák ideje alatt az út men-
ti parkoló is lezárásra kerül, hiszen 
a gyalogos forgalmat ide tudják te-

Közlemény
relni. Ha az időjárás engedi, akkor 
az OTP és a Szigetvári utca közöt-
ti járdasza-
kasz javítá-
sa a hó vé-
géig befeje-
ződhet. 

Ez idő 
alatt az eset-
leges kelle-
metlenségek 
miatt a lako-
sok, üzlettu-

lajdonosok és az arra közlekedők 
türelmét és megértését kérjük!
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Tájékoztatás
önkormányzati

szociális ellátás
igénylésének

módjában történt
változásról

2018. január 1-től  szociális el-
látással kapcsolatos kérelmeket 
a  Fonyódi Járás Szociális, Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központban 
(Fonyód, Fő u. 43.) kell igényel-
ni és benyújtani az arra rendsze-
resített nyomtatványokon. Száraz 
Krisztina családsegítő foglalkozik 
a kérelmek felvételével, csatolan-
dó mellékletek ellenőrzésével, se-
gítséget nyújt annak kitöltésében 
az alábbi időpontokban:

Kedd: 10.00-12.00
Csütörtök: 14.00-16.00 

A szociális ellátások iránti ké-
relmek nyomtatványai elektroni-
kusan is elérhetőek, letölthetőek 

lesznek Fonyód város honlapjáról: 
www.fonyod.hu

Ezek az alábbiak:

• Kérelem települési támoga-
táshoz, rendkívüli települési tá-
mogatáshoz (Lakásfenntartási tá-
mogatás, Átmeneti segély, Rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatás, 
Temetési segély, Közlekedési tá-
mogatás (gyermeknek), Gyermek-
vállalási támogatás, Aktív korúak 
ellátásában részesülők közlekedé-
si támogatása).

• Kérelem szociális helyzet 
alapján történő lakásigényléshez.

• Kérelem térítési díj elengedé-
sére, csökkentésére.

Tovább a sikerek útján
Hála az elmúlt évek kemény 

munkájának, városunk újkori tör-
ténelmének legsikeresebb idő-
szakát éljük. Gazdálkodásunk 
stabil, számláinkat rendeztük 
és így is több mint 200 millió Ft 
többlettel zártuk az évet. Biz-
tonságosan és jól működik az 
egészségügyi ellátásunk, egyre 
jobban élnek a fonyódiak, kiváló 
a közbiztonságunk. Intézménye-
ink, gazdasági társaságaink dol-
gozói idén is jelentős béreme-
lésben részesülnek és minden-
ki megelégedésére jó munkát vé-
geznek. Épül, szépül, gyarapodik 
városunk. Ezt nagyon sokan lát-
ják, ezért felélénkült az ingatlan-
piac is, két új ingatlaniroda nyílt 
az elmúlt hónapokban.

Természetesen, azért vannak 
még teendőink, hiszen több évti-
zed lemaradását kell pótolnunk, és 
vannak még hibáink (hisz aki dol-
gozik, az hibázik is), de jól indul az 
év és rajtunk múlik, hogy tartalmas 
és sikeres legyen. 

Igen, már nem azon kell dolgoz-
nunk, hogyan kerüljük el a csődöt, 
milyen bevételből rendezzük tar-
tozásainkat, miből fizetjük meg 
dolgozóinkat, hogyan tudjuk az 
emberek biztonságát garantál-
ni. Ma már azon kell gondolkod-
nunk, mivel tudjuk Fonyód jó hír-
nevét növelni, milyen fejleszté-
sekkel tudjuk városunkat vonzób-
bá tenni, és mivel tudjuk a fonyó-
diak közérzetét javítani. 

Ezért idén jelentős forrásokat 
tervezünk utak, járdák felújításá-
ra és a gépbeszerzések is fon-
tosak a jó munkavégzés érdeké-
ben. Továbbra is fontos a mar-
ketingmunka és a vállalkozások 
fejlesztésének segítése (ven-
déglátás-, kereskedelem-, szál-
lásfejlesztés).

Már a költségvetés készítésé-
nél megnyugtató érzés, hogy biz-
tonsággal tudjuk működésünket 
tervezni és mindenkinek jut fej-
lesztésekre is. De álmainkat to-
vábbra is pályázatokból szeret-
nénk megvalósítani, így nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk a fej-
lesztési pénzek elnyerésére és 
vállalkozások (szálloda, panzió, 
termelőüzem, stb.) Fonyódra 

településére. Ehhez 
fontos Csisztafürdő 
fejlesztése és a hoz-
zá vezető út meg-
építése, a szezon ki-
nyújtása, (kerékpáros 
turizmus, komp, őszi-
téli-tavaszi turisztikai 
attrakció). 

Természetesen a 
jövő tervezése mellett 
mindenki végzi felada-

tát, - továbbra is észszerű takaré-
kossággal és megfontoltsággal 
- reméljük mindannyiunk megelé-
gedésére. 

Ne felejtsük el, hogy városun-
kat a jelenlegi kormány és a vá-
ros Fideszes vezetése mentette 
meg a csődtől, juttatta ebbe a jó 
gazdasági helyzetbe, majd fej-
lesztette pályázatok segítségé-
vel. Szeretnénk továbbra is ezen 
az úton haladni az Önök segítsé-
gével.

Jól indul az Új Esztendő. Kívá-
nom, hogy sikeresen, boldogan, 
jó egészségben éljük meg mind-
annyian!

  Hidvégi József
  Polgármester
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NAV ügyfélkapu nyílt Fonyódon!

Somogy megyében december 
közepétől már négy Kormány-
ablakban is intézhetik adóügye-
iket az érintettek. A NAV So-
mogy Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóságának munkatársai a bar-
csi, csurgói, fonyódi és tabi Kor-
mányablakokban is elérhetőek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
fonyódi ügyfélszolgálatát, ünne-
pélyes keretek között december 
19-én adták át a Fonyódi Kor-
mányablakban. Köszöntőt mon-
dott Dr. Neszményi Zsolt kor-
mánymegbízott, Móring József 
Attila, a térség fejlesztésekért 

felelős ország-
gyűlési képvi-
selője, valamint 
Koltainé Ma-
gyar Zsuzsanna 
a Nemzeti Adó 
– és Vámhivatal 
Somogy Megyei 
igazgatója.

Hidvégi Jó-
zsef, Fonyód 
po lgármeste re 

kiemelte: „Fontos a fonyódiak és 
a térségben élők számára, hogy 
ügyeik intézéséhez immár nem 
kell Kaposvárra utazniuk. Meg-
könnyíti a számos helyi vállalko-
zó, vállalkozás hivatalos ügyei-
nek intézését is, valamint a nyá-
ri időszakban is segítségére lesz 
mindazok számára, akiknek a Ba-
laton partján töltött pihenőidejük 
alatt akad intéznivalójuk.„

A NAV Somogy megyében a 
kaposvári központi ügyfélszol-
gálat, a már meglévő marcali, 
nagyatádi, siófoki kirendeltsé-
gek mellett már a barcsi, csur-

gói, fonyódi és tabi Kormányab-
lakokban is lehetőséget bizto-
sít az adóügyek intézésére. A ki-
rendeltségekhez hasonlóan az 
adóügyek széles körét intézhe-
tik a barcsi, csurgói, fonyódi és 
tabi Kormányablakokban dolgo-
zó NAV munkatársaknál (pl.: be-
vallás átvétele, igazolási kérelem 
benyújtása, egészségügyi szol-
gáltatási járulékkal kapcsolatos 
információk, adószámla egyez-
tetés, adókártya ügyintézés és 
csekkigénylés). Akárcsak a többi 
NAV ügyfélszolgálaton, az érin-
tett Kormányablakokban is lehet 
bankkártyával fizetni.

A NAV nyitva tartása a
Kormányablakok

nyitva tartásától eltérő.
Fonyód, Ady E. u. 1.

Hétfő: 08.00-12.00; 13.00-16.00

Szerda: 08.00-12.00; 13.00-16.00

Csütörtök: 12.00-16.00

Péntek: 08.00-12.00

A BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központ, mint 
kéményseprőipari szerv elkészítet-
te a 2018. évi kéményseprőipari 
társasházi sormunka ütemtervét. 

Az önkormányzatokra vonatko-
zó 2018. évi kéményseprőipari tár-
sasházi sormunka ütemterve alap-
ján Fonyód városának közigazga-
tási területén 2018. március el-
sejétől május harmincegyedikéig 

2018. évi kéményseprőipari sormunka ütemterv
lehet számítani a kéményseprők 
munkájára.

Januártól a családi házban élők 
a nekik alkalmas időpontra kérhe-
tik a kéményseprést, illetve az el-
lenőrzési munkákat.

A jövőben az egylakásos ingat-
lanokban lakók nem kapnak papír-
alapú értesítést arról, hogy a ké-
ményseprők mikor érkeznek. A 
változás az, hogy januártól a la-
kók interneten, telefonon, vagy a 

személyes ügyfél-
szolgálatokon ke-
resztül „előre fixál-
hatják” a nekik al-
kalmas időpontot 
a kéményseprési 
munkákra.

Az időpontfog-

Személyes ügyfélszolgálat: 
Somogy Megyei Ellátási

Csoport
7400 Kaposvár, Somssich Pál 

utca 7.
Internet:

http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/

Ügyfélszolgálat:
e-mail: kemenysepro.

ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
Telefonos ügyfélszolgálat:

1818/9.1 menü

lalási rendszer bevezetése mel-
lett megmarad a kéményseprési 
munkák ingyenessége is, a tüzelő-
berendezés típusa alapján megha-
tározott időközönként.

       szerkesztőség



5

Fonyódi Hírmondó

December 19-én kedden este Fo-
nyódi Piaccsarnok beruházással 
kapcsolatos pályázat TOP-1.1.3-15-
SO1-2016-00011 azonosító számú, 
gazdaságfejlesztési tárgyú projekt-
hez kapcsolódó, sajtó nyilvános la-
kossági tájékoztatót tartottak a Fo-
nyódi Kulturális Központban.

Az eseményen részt vett Bíró Nor-
bert, a Somogy Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke, Móring 
József Attila, Somogy megye 3. 
számú választókerületének ország-
gyűlési képviselője, Hidvégi József, 

Fonyód városára évek óta jel-
lemző a környezettudatos szem-
léletmód. Egyre inkább hangsúlyt 
helyez a városvezetés a fejlesz-
tések során arra, hogy megúju-
ló energiát használjanak, olcsóbb 
és környezetkímélőbb legyen egy 
– egy intézmény, épület üzemelte-
tése. 

Ezen kívül is nagy erőfeszíté-
seket tesznek a Városüzemel-
tetési szervezet dolgozói Kris-
tóf Györgyné ügyvezető igazga-
tó felügyelete mellett, hogy tisz-
tán tartsák a város zöldterülete-
it, egyre nagyobb területet virá-
gosítanak be, melyekért már el-
ismeréseket is kapott a telepü-
lés. Ilyen volt a Virágos Magyar-
országért Díj okleveles elismeré-
se a Magyar Turisztikai Ügynök-

Lakossági fórum - Fonyódi Piaccsarnok beruházás

Zöldebb Fonyód

Fonyód város polgármestere, vala-
mint Tóth Kata, Sztranyák Gergely 
és Nagy Ferenc tervezők.

Bíró Norbert a Megye szerepé-
ről, a Területi és településfejleszté-
si Operatív Program jelentőségéről, 
eddigi eredményeiről beszélt, majd 
ismertette a konkrét piacfejlesztési 
koncepciót, melyre közel 300 millió 
forintos forrást nyert Fonyód a TOP 
keretében. 

Móring József Attila a térség fej-
lesztésekért felelős országgyűlési 
képviselője a fonyódi piac regioná-
lis vonzerejéről, turisztikai szerepé-
ről beszélt, hangsúlyozva a fejlesz-
tés fontosságát.

Hidvégi József, Fonyód polgár-
mestere bővebben kitért a városfej-
lesztési koncepcióra, amelynek ke-
retében a már megvalósult, a folya-
matban lévő és a tervezett fejlesz-
téseket is megismerhették a részt-
vevők. Ezen kívül szó volt a város 
pozitív megítéléséről, biztonságos 
gazdasági helyzetéről és a sikeres 
turisztikai szezonjáról is.

Sztranyák Gergely tervező lát-

ványtervekkel, képekkel illusztrál-
va mutatta be, hogyan alakul át a pi-
accsarnok és közvetlen környeze-
te. Bemutatta a tervezett épületeket, 
azok városképbe való integrálásának 
lehetőségét és az árusítóhelyek prak-
tikus, ugyanakkor rugalmas kialakítá-
sának elképzelését is vázolta. Hang-
súlyozta, hogy a bemutatott terveken 
részben még dolgoznak, ezért némi-
leg változhatnak mindaddig, amíg a 
kivitelező a bontást végzi. 

A fórum során természetesen le-
hetőség nyílt kérdéseket feltenni, 
sőt javaslatokat is tettek a részt-
vevők, melyeket mind a tervezők, 
mind polgármester úr megköszön-
tek és megfontolásra érdemesnek 
tartottak. Elhangzott olyan gondo-
lat is, amelynek figyelembe vételével 
még módosulhatnak a tervek. Első-
sorban az eddig is a piacon árusító 
kereskedők kérdeztek, főleg eddigi 
árusítóhelyeiket érintő változásokra, 
valamint a megújult környezetben, 
további árusításra vonatkozó felté-
telekre voltak kíváncsiak.

	 	 						szerkesztőség

ségtől 2016-ban és tavaly is.
Fonyód adottságai az erdős, 

dombos vidékkel alapvetően ked-
vezőek a természetimádók, a tú-
rázni vágyók számára, azonban 
a faültetési programmal tesznek 
érte, hogy ez így is maradjon, vagy 
még vonzóbb legyen a város.

Az elmúlt tíz évben több mint 
ezer fát ültettek Fonyód szerte. 
Hidvégi József polgármester el-
mondta, hogy a faültetési kon-
cepció alapján, ha egy fát vala-
milyen okból ki kell vágni, akkor 
azt annyi évnyi facsemete ülteté-
sével pótolják, amennyi éves a ki-
vágott fa volt.

A fásítás keretében került elül-
tetésre díszalma, nagylevelű hárs, 
madárberkenye, gömbkőris és ja-
pán díszcseresznye is. 

2017-ben közel 150 fát ültettek, 
de nem csak azokat a fákat pótol-
ták, amelyeknek a kivágása elkerül-
hetetlenné vált, hanem új fás lige-
teket is ki tudtak alakítani. A főút 
mentén, vagy a város nyári rendez-
vényeinek helyszínén, a Vigadó tér 
és a kikötő melletti füves területek-
re került platán, nyírfa és juharfa is. 

A település zöldebb és ezáltal 
gazdagabb is lett.
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Tájékoztató
2017. december 31. napjával Dr. Merényi Éva felmondtafeladatellátási 

szerződését a balatonfenyvesi és fonyódi gyermek
háziorvosi praxis ellátására. 

A praxis betöltésére hirdetést adott fel az
Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód. 

2018. január 01. napjától kezdődően a praxis betöltéséig helyettes
orvosként a háziorvosi feladatokat Dr. Boldizsár Erzsébet keszthelyi 

gyermekorvos, az iskolaorvosi feladatokat Dr. László Klára lengyeltóti 
gyermekorvos látja el. Mindkét doktornő a megszokott helyen,

az alábbi rendelési időben várja pácienseit. 
Fonyód elérhetőség: Szent István u. 27. Gyermekorvosi rendelő, Tel: 

0685/560 978, 560 970
Fonyódon a gyermek háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő: 14.00-15.30
Kedd:13.00-14.30

Szerda: 10.30-12.00
Csütörtök: nincs rendelés

Péntek: 09.00-11.00
Csecsemő tanácsadás ideje: Kedd: 11.00-13.00

Sürgős esetben Boldizsár doktornő a keszthelyi praxisában,
rendelési időben is fogadja a fonyódi és balatonfenyvesi betegeket

telefonon történt egyeztetés után. 
Keszthelyi gyermekorvosi rendelő címe: Sopron u. 2. 

Tel: 0683/515 064
Mobil: 0630/9398 172

Pályázati
felhívás

Fonyód Város Önkormányza-
ta bérbeadás útján kívánja ér-
tékesíteni az alábbiakat:

a) Fonyód, Piaccsarnokban 
létesülő,	üres	zárt	elárusító	he-
lyek,

b) Fonyód, Piaccsarnok mel-
lett	 létesülő	 nem	 lakás	 céljára	
szolgáló helyiségek.

Az a) pont szerinti elárusító 
helyeket piacon történő füstölt 
hús, illetve húskészítmény áru-
sítás céljára adja ki az önkor-
mányzat. 

A bérlők licit tárgyalás le-
folytatását követően kerülnek 
kiválasztásra.

A Licittárgyalás időpontja:
2017. január 30. (kedd)

08.00 óra
Helyszín:

Fonyódi Polgármesteri Hivatal, 
Fonyód,	Fő	u.	19.	szám	alatti	

Tanácsterme 

Részletes pályázati felhívást 
a www.fonyod.hu webolda-
lon tudják megtekinteni, vagy 
e-mailben tudják megkérni a 
takacs.robert@fonyod.hu cím-
re küldött e-maillel. 

Városunk múltjának sokféle 
lenyomata van, az egyik legér-
dekesebb és legfontosabb a régi 
fényképek által nyújtott látvány, 
érzés. Többféle kiadványban mu-
tattuk már be az elmúlt évtizedek 
összegyűjtött képeit, amely mun-
kákhoz nagyon sok segítséget 
kaptunk Fonyód lakóitól, nyaraló-
itól. Ezúton is köszönet minden-

Felhívás - régi fényképek
kinek, aki fontosnak tarja a múlt 
ilyen módon történő feltárást!

Újabb kiadvány van készülőben, 
amely dísze lehet a 2018-as adven-
ti időszaknak.

Kérjük mindazokat, akiknek bir-
tokában van olyan Fonyódon készült 
fénykép, amelyről úgy gondolja, 
hogy mások számára is érdekes le-
het, ossza meg velünk! Ha a kép fo-

nyódi épületet, teret, parkot, stran-
dot ábrázol, különösen várjuk!

Időhatár: 1990.
Néhány órára, napra adja köl-

csön, mi digitalizáljuk, aztán sér-
tetlenül visszaadjuk Önnek!

Hozza be a Kulturális Központ 
Könyvtárába!

Köszönjük mindenki segítségét!
          Varga István
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Keresztény Ulti Kör
A nyár végén Genfben részt vet-

tem egy francia nyelvű szentmi-
sén. Mivel nem tudok franciául, 
ezért a szövegből semmit nem ér-
tettem, mégis egy hatalmas él-
ménnyel gazdagodva léptem ki a 
katedrális ajtaján. Genf lakossága 
nagyon sok nemzetből tevődik ösz-
sze. Még az azonos bőrszínű csa-
ládokon is látszott, hogy különbö-
ző kulturális háttérből jöttek, mert 
más volt az öltözetük, a viselkedé-
sük, de még az istentiszteleti szo-
kásuk is. Ezt látva legbelül eltöl-
tött az az érzés, hogy milyen vég-
telen az Isten szeretete, amiért 
ezt a sokféle embert mind képes 
gyermekeként szeretni, hogy neki 
mindez belefér, ahogyan errefe-
lé szoktuk mondani. Azt éreztem, 
hogy az Isten közel sem annyi-
ra korlátolt, mint mi. Több helyén 
is éltem az országnak, és megta-
pasztaltam, hogy ami az egyik em-
bernek természetes, az a mási-
kat megbotránkoztatja. Milyen jó, 
hogy a Mennyei Atya nem ilyen.

Ezt mindenképpen szerettem 
volna leírni, mielőtt bemutatnám 
az utolsó általam ismert katoli-
kus közösséget, mely a városunk-
ban jelen van már 2012 óta. Be-
vallom azt is, én adtam neki azt 
a nevet, hogy Keresztény Ulti Kör 
(K.U.K.). És, hogy mitől keresz-
tény egy kártyázó közösség? Hát 
nyilván a tagjaitól. Ez a csapat 
úgy alakult, hogy az egyik közös-
ségünkben feltettem azt a nagyon 
fontos kérdést egyik férfitársam-
nak: Tudsz-e ultizni? Mire a válasz 
ennyi volt: Nem, de szívesen meg-
tanulnék. Mivel az ultit minimáli-

san hárman játsszák, ezért kellett 
még egy ember, akit pár perc alatt 
meg is találtunk. Aztán jött a kö-
vetkező, meg a következő, meg a 
következő lelkes férfi. Végül kiala-
kult az a hatfős társaság, mely ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal, 
de általában kéthetente hétvégén 
egy este összejön kártyázni, és 
megosztani egymással a gondola-
tait. Ebből aztán barátságok, üzle-
ti kapcsolatok, önzetlen segítő ke-
zek születtek.

De hát milyen keresztény férfiak 
azok, akik kéthetente eljátsszák a 
család vagyonát? – merülhet fel a 
gondolat. Több embertől hallottam 
azt is, hogy az ulti volt az a játék, 
ami miatt nem látta az édesapját 
hétvégéken át. De ahogy minden 
hobbit, játékot, sportot, úgy az ul-
tit is az határozza meg, aki játsz-
sza. Mi nem használatban lévő 
pénzzel játszunk, mert nem a va-
gyonszerzés az ulti lényege. De eh-
hez pár sorban bemutatnám a kár-
tyajátékot. Ezt 32 lapos magyar 
kártyával játssza 3 ember. Kettő 
kezében tíz lap van, a harmadiké-
ban pedig tizenkettő, ezért ő kezdi 
a játékot lerakva két lapot (talont), 
és bemondva azt az értékű be-
mondást, amit ő szeretne játszani. 
Ha valaki tud nagyobbat monda-
ni, akkor felveszi a talont, és lerak-

hat másik két lapot. Végül a legna-
gyobb bemondást vállaló játszik a 
másik kettő ellen. Ezután pár perc 
alatt véget ér a játék, és a játéko-
sok rendezik az adósságukat egy-
más felé. Majd jön a következő 
kör. Így egy este alatt nagyon sok 
játék lezajlik, és még az sem megy 
el fájó szívvel, akinél a legkeve-
sebb pénz maradt, mert az egyes 
körök nagyon sok gondolkodást 
igényelnek. Az ulti ugyanis nem 
szerencsejáték, és nem a pénzről 
szól. Ha például egy társaságban 
a legkisebb bemondás 10 Forintot 
ér, akkor a legnagyobb 240 Forint 
értékű. Emiatt ebben a társaság-
ban egy este alatt, ha valaki 1000 
Forintot veszítene, az már külön-
legesnek számítana. De mi szigo-
rúan nem játszunk pénzben, mert 
nem ez a lényege.

Ezzel az írással tehát végére ér-
tem a városunkban meglévő kato-
likus közösségek bemutatásának, 
de ha van más közösség is, mely-
ről nem tudok, kérem, jelezzék, 
és be fogom őket is mutatni. Ad-
dig is bíztatnék mindenkit, és nem 
csak katolikusokat, hogy keressék 
a hasonló érdeklődésű keresztény 
testvéreik társaságát, és ne félje-
nek attól, hogy egy hobbi, érdek-
lődési kör első hallásra nem tűnik 
krisztusinak. Mert az Istenünk sze-
retete túlmutat a mi korlátainkon. 
Nem véletlenül írja ezt: „Menjetek 
hát ki a bekötő utakra, s akit csak 
találtok, hívjátok a menyegzőre.” 
(Mt. 22,9)

Ezzel kívánok mindenkinek ál-
dott új esztendőt!

        Kovács Balázs

Megújul a Fő utca
2017. év végén, az ünnepek 

között jelentette be Móring Jó-
zsef Attila országgyűlési képvi-
selő, hogy Fonyód is nyert pá-
lyázati pénzt, amelyet a kor-
mány az egyes települési ön-

kormányzatok feladatellátásá-
nak támogatása érdekében tör-
ténő előirányzat-átcsoportosí-
tásokból biztosított. 

A belterületi utak, járdák, hi-
dak felújítására felhasználható 

14.996.907,- forintból a Fő utca 
újul meg az óvodától a Kisfa-
ludy utcáig. A pályázat értel-
mében a támogatás intenzitá-
sa 75%-os.

	 	 						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 fi zetheti: - 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 fi zetése esetén.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

01.22. Hétfő Zellerleves
„A” Vagdaltszelet zöldbabfőzelékkel

„B” Rizses-hús céklával

01.23. Kedd Kelbimbóleves
„A” Bakonyi sertésragu párolt rizzsel

„B” Tejszínes-sonkás spagetti

01.24. Szerda Tavaszi hagyma krémleves
„A” Natúr csirkemell párolt zöldséggel, hasábburgonyával

„B” Mustáros szelet párolt rizzsel

01.25. Csütörtök Burgonyaleves
„A” Rakott brokkoli

„B” Székelykáposzta

01.26. Péntek Legényfogóleves
Vaníliás csiga

01.29. Hétfő Gombaleves
„A” Mexikói tokány bulgurral

„B” Sertéspaprikás párolt rizzsel

01.30. Kedd Zöldbableves
„A” Majoránnás apró hús burgonyafőzelékkel

„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával

01.31. Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott halfi lé franciasalátával

„B” Párizsi szelet rizi-bizivel

02.01. Csütörtök Zöldséges húsgombóc leves
„A” Rizsfelfújt sárgabarack íz, gyümölcs
„B” Burgonyás tészta céklával,gyümölcs

02.02. Péntek Csontleves
Disznótoros tört burgonyával, párolt káposztával

02.05. Hétfő Karfi ol leves
„A” Borsos tokány párolt rizzsel

„B” Bolognai rakott tészta

02.06. Kedd Tojásos rántottleves
„A” Pulykapörkölt babfőzelékkel
„B” Zöldséges pulykamell rizottó

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

02.08. Csütörtök Daragaluska-leves
„A” Resztelt máj főtt burgonyával

„B” Pincepörkölt , csemegeuborka

02.09. Péntek Paradicsomos húsos káposzta
Köményes kifl i, gyümölcs

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

„B” Hentestokány párolt rizzsel

02.13. Kedd Zöldséges rizsleves
„A” Sertéspörkölt tökfőzelékkel

„B” Brassói apró-pecsenye, csemegeuborka

02.14. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Natúr halfi lé kukoricás rizzsel, sajtszósszal

„B” Sült csirkecomb párolt rizzsel

02.15. Csütörtök Zöldborsóleves
„A” Rakott burgonya, savanyúság

„B” Csilis-bab bulgurral

02.16. Péntek Palócleves
Kakaós kalács, gyümölcs

750 Ft

Tisztelt Véradók!
Január 18.-án  12 órától 16 
óráig ismét lesz véradás!

A véradás helyszíne:
Fonyód Rendelő intézet

Mindenkit szeretettel várunk!
  Sándor Éva
  véradás szervező

Álláslehetőség
A Fonyódi PolgármesteriHivatal 

projektmenedzseri feladatok 
ellátására teljes munkaidős ál-

láshelyre pályázatot ír ki. 

A pályázat megtekinthető a 
https://kozigallas.gov.hu és a 
https://www.fonyod.hu webol-

dalon. 

A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. február 20.

Álláslehetőség
A Fonyódi Polgármesteri

Hivatal beruházási műszaki
lebonyolítói teljes munkaidős 

álláshelyre pályázatot ír ki. 

A pályázat megtekinthető a 
https://kozigallas.gov.hu és a 
https://www.fonyod.hu webol-

dalon. 

A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. február 8. 
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A Városüzemeltetés aktuális munkálatai

A Yodeyma
Paris parfümök
sikere a
Dermisz
Kozmetikában

Megérkezett,
bemutatkozott és
mindenkit	lenyűgözött!

Kiváló minőségű, tartós illatéle-
tű parfümök, melyeket a leghíre-
sebb divatházak, legnépszerűbb 
parfümjei inspiráltak, sőt vendé-
geink állításai, visszajelzései sze-
rint nemcsak hasonlítanak, hanem 
szinte teljesen azonosak vele, és 
ami a legfontosabb rendkívül tar-
tósak! 

Rendeld meg online és vedd át 
szalonunkban személyesen!
Web: dermiszkozmetika.hu/

yodeyma-paris-parfumok
A legnépszerűbb illatokból

mindig van készletünk!  
Bővebb információ:

06-30/ 267-9371 
Dermisz Kozmetika

Fonyód, Dísz tér 

A decemberi enyhe időjárásnak kö-
szönhetően sok őszi időszakra jellem-
ző munkát tudtunk elvégezni. A lomb-
seprés, faültetés, koronaalakítás – így 
a buszmegállók környékén lévő fák is 
koronaalakításon estek át a jobb be-
láthatóság érdekében -, a fűnyírás is 
aktuális volt még az utolsó hónapban. 
Szinte megállás nélkül üzemel a seprő-
gép az utak tisztántartásáért. Befejez-
ték munkatársaink a téliesítési munka-
folyamatokat is városszerte. 

A városi karácsonyi rendezvények 
helyszíneinek előkészítése és elpa-
kolása mellett, a karácsonyfák in-
tézményekbe való kihordása, elhe-
lyezése is fő feladataink közé so-
rolhatók decemberben, az ünnepek 

előtt. A téli időszakban a kiutalt szo-
ciális fák kihordása zajlik, az utak 
síkosságmentesítési munkálataira fel 
vagyunk készülve, ha az igény felme-
rül, azonnal reagálni tudjunk. 

A karbantartási és felújítási 
munkák során a böl-
csődében, a VKK-
ban, műhelyünkben 
- az új műhely kiala-
kítása kapcsán -, a 
Polgármesteri Hiva-
talban és a piaccsar-
nok bontási munká-
lataiban vettek részt 
munkatársaink. A 
vízelvezető árko-
kat többek között a 

Niklai utcában, Rezeda utcában, 
Napsugár utcában, Liliom utcában 
és a József Attila utcában tisztí-
tottuk, és megjavítottuk a József 
utcai szalagkorlátot. 

   Kristóf Györgyné
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Január 17-től Február 23-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Január 17., szerda

18 óra

Január 22., hétfő
17 óra

Január 26., péntek
18 óra

Január 27., szombat
19 óra

Január 30., kedd
17 óra

Január 31., szerda
10 óra

Február 2-4.,
péntektől vasárnapig

Február 9. péntek
18 óra

Február 14. szerda,
17 óra

Február 15. csütörtök,
17 óra

Február 23. péntek
18 óra

Február 17-18., szom-
bat, vasárnap 10 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

NEMCSÁK KÁROLY - magyar színész, érdemes művész, 
rendező, színház igazgatója - közönségtalálkozó 

Ökumenikus Kulturális Est: „Amiképpen mi is 
megbocsájtunk...” - Czencz József dokumentumfi lmje.

Feng Shui tanfolyamok indulnak,
Fonyódi lakosoknak ingyenesen! Tel.: +36-30/957-1526

Gaál Antal fotógráfus, Bodrogi Éva
keramikus közös kiállításának megnyitója

Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj élőzenés gyermek 
előadás, Előadó: Carmen Cavea színház

IX. FONYÓDI KOLBÁSZFESZTIVÁL
www.kolbaszfesztival.info

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány
Rózsa bálja

A Fonyódi Kaszinó megnyitója a Magyar Kultúra
Napján. Az ünnepi műsor címe: „Aki a múltba tekint,
az a jövőbe lát” - élőzenés fi lm és színházi előadás

SOMOGYI RÉKA selyemfestő kiállításának megnyitója

Enrico hegedűművész koncertje

Közmeghallgatás

Fonyódi Kaszinó

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.);
Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.); Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.);
Polgármesteri Hivatal (Fő u. 19.)

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király
Gimnázium

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok és környéke

Polgármesteri Hivatal
nagyterme
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Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Mátyás Király
Gimnázium

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok és környéke

Polgármesteri Hivatal
nagyterme

Gyógyszertárak ügyeleti rendje - 2018



12

2018. január

FELHÍVÁS
Kedves mozgást, zenét és táncot kedvelő 

Hölgyek és Urak!

A Fonyódi Betyárok Néptánc 
Egyesület felnőtt

néptánccsoportot szervez.

Aki szeretne a csoport tagja lenni azt 
szeretettel várjuk!

 
2018. 01.21. vasárnap 18 órakor

a Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola tornatermébe.

A csoport vezetője: Sinkovics Zoltán

Minden	érdeklődőt	szeretettel	várunk!

Meghívó
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő - 

testülete Közmeghallgatást tart! 

Időpont: 2018. február 14. szerda, 17 óra 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme

  Fonyód Város Önkormányzata
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December hónap egésze kará-
csonyi hangulatban telt a Szoci-
ális Központ idősei számára, kö-
szönhetően a közösen készített 
ünnepi díszeknek, melyekkel idő-
seink az intézmény helyiségeit va-
rázsolták meghitté, a sok-sok kö-
zös adventi programnak, és végül 
a fonyódi nyugdíjas klubokkal kö-
zösen tartott karácsonyi ünnep-
ségnek. A Szociális Központ kis 
közössége igyekszik azok szá-
mára is örömteljessé tenni a ka-
rácsonyt, akik az ünnepi idősza-
kot egyedül töltik. Köszönjük min-
denkinek, aki ennek elérését bár-
milyen mértékben is elősegítette.

A család- és gyermekjólé-
ti szolgálat részéről elsősorban 
a rászoruló gyermekek számá-
ra igyekeztünk szebbé varázsol-
ni a karácsonyi ünnepeket, így 
idén először bekapcsolódhattunk 
a „Jézuska Járat” nevű jótékony-
sági kezdeményezésbe, melynek 
keretében hátrányos helyzetű 
gyermekek karácsonyi kívánsá-
gai válhattak valóra. A Mátyás Ki-
rály Gimnázium által sokadik éve 
szervezett „Egy doboznyi szere-
tet” vagy „Cipősdoboz-akció” né-

A Szociális Központ hírei
ven ismert kezdeményezés ál-
tal szintén sok-sok rászoru-
ló gyermek részesülhetett kará-
csonyi ajándékban nemcsak Fo-
nyódon, de Balatonfenyvesen és 
Barátihegyen is. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Fonyódi Cso-
portjának köszönhetően pedig 

tartós élelmiszer adományban 
részesülhettek a szolgálatunk-
kal kapcsolatban álló családok 
is. Szintén sokaknak jelent nagy 
segítséget az élelmiszerbankon 
keresztül kapott pékáru- és zöld-
ségadomány, mellyel egész év-
ben számos alkalommal sikerült 
támogatnunk a rászorulókat. Há-
lás köszönetünk jár mindazok-
nak, akik a „Jézuska Járat”, a 
„Cipősdoboz-akció”, illetve a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat ál-
tal tartott adományosztás meg-
valósításához bármilyen mérték-
ben hozzájárultak!

2017 elején új vezető vette át a 
Szociális Központ irányítását Fa-
zekas Aliz személyében, és az év 
egészére visszatekintve elmond-
ható, hogy az intézménynek szá-
mos eredményt sikerült elérnie, 
így például: új gépjárművet vásá-
roltunk a szállítási feladatokhoz, 
a konyhát új tűzhellyel láttuk el, 
és az intézmény arculatváltása is 
megtörtént, köszönhetően az új 
logónak. A Központ egyre bővülő 
feladatköréhez rugalmasan tud-
tunk alkalmazkodni. Különösen 
nagy örömöt jelent számunkra az 
is, hogy több új dolgozóval gaz-
dagodhattunk ebben az évben. A 
jövő évre vonatkozó terveink kö-
zött szerepel elsősorban az intéz-
mény által nyújtott szolgáltatások 
palettájának bővítése az ellátott 
területen mutatkozó szükségletek 
még hatékonyabb kielégítése és 
az eredményes feladatellátás ér-
dekében. Mindehhez jó egészsé-
get és kitartást kívánunk dolgozó-
inknak a 2018-as évre is!

Katolikus miserend
Nagyboldogasszony plébániatemplom

(Fonyód, Templom u. 9.):

Első pénteken és szombatonként 17 órakor,
vasárnap 11 órakor.

Szent István kápolna
(Fonyód, Szent István u. 32/2.):

Vasárnap 8 órakor.

A ligeti Nagyboldogasszony, és a bélatelepi 
Szent Anna kápolnákban
nyárig nincs szentmise!

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 
2018. január 21. vasárnap 9:30 istentisztelet 
2018. február 04. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
2018. február 18. vasárnap 9:30 istentisztelet a pro-
testáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2018. február 14-én, szerdán 16 órakor  Ottóffy 
Attiláéknál (Dobó I. u.2.)

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!
Ökumenikus Kulturális Estek  a Fonyódi Kulturá-

lis Központban
2018. január 30-án kedden 17 órakor 

Amiképpen mi is megbocsájtunk... Czencz József 
dokumentumfi lmje

A fi lmet követő beszélgetést vezeti Halász Noémi 
ref. lelkész

Református Istentiszteletek
rendje

Alkalmaink: 
Istentisztelet minden vasárnap 11 órakor a Protestáns 
templomban
a hónap első vasárnapjain Családi istentisztelet, így feb-
ruár 4-én az első osztályos hittanosok szolgálnak köz-
tünk
a hónap utolsó vasárnapjain úrvacsorai közösség 
Bibliaóra szerdánként 17 órától Balatonfenyvesen az 
Imaházban (Bem u. 9)
januártól Alister McGrath Bevezetés a keresztyén teoló-
giába c. művét elemezzük, boncolgatjuk együtt, a részt-
vevők készülnek egy-egy fejezetből.
Konfi rmációs óra fi ataloknak január 13-tól kéthetente a 
Kulturális Központban
Február 14-18 Házasság Hete rendezvénysorozat va-
sárnapi (február 18-i) istentiszteleten a házaspárok meg-
áldásával.
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Boldog, új esztendőt!
Kívánom, hogy az „Új esztendő újat hozzon,  régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult, az haladjon!”

Robotoltunk…

A 2017-es évben sok szép prog-
ramunk, találkozónk volt.  Városné-
ző sétát tettünk Vácon, Gödöllőn, 
Siófokon, Budapesten. Vitorláz-
tunk Balatonboglárról Révfülöpre,  
hajóval keltünk át  Badacsonyba.  
Buszos kirándulást szerveztünk 
Somogyvárra, Somogyvámosra. 
Az Alma Materünkben találkoztunk 
Mátyás napon, ballagáskor, a diá-
kokkal közös kiállításon. Közgyűlé-
sen adtunk számot az előző év ese-

A Palonai Magyar Bálint Általá-
nos Iskolában mindig kiemelt sze-
repe volt az informatika tanításnak. 
A Nemzeti Alaptanterv szerint 6. 
osztálytól indul az informatika ok-
tatás. Iskolánkban már 5. osztály-
ban elkezdődnek az órák fakultáció 
keretében. 

Az informatika az a tantárgy, ahol 
a tananyag állandóan bővül, korsze-
rűsödik. Sikerült a tantárgyba integ-
rálni a Scratch programozási nyel-
vet is, amelynek már komoly nem-
zetközi és hazai támogatása van. 
A Scratch egy olyan programozási 
nyelv, amely gyerekközpontú és si-

ményeiről. Három tehetséges gim-
nazistát támogattunk anyagilag. 
Főztünk a Vízitelepen, családtörté-
neti pályázatot írtunk, együtt mű-
ködtünk más civil szervezetekkel.

Budapesten a somogyiakkal kö-
zösen emlékeztünk meg Fodor 
András költő halálának 20. évfor-
dulójáról.   A költő özvegyének kö-
szöntő szavai után fi a, 
Fodor János egyetemi 
adjunktus és Horváth 
Helga múzeumi rendez-
vényszervező tartott 
előadást. Munkatársai 
visszaemlékezései mel-
lett több Fodor András 
vers hangzott el.

Egy villasor történe-

te címmel Varga István könyvtá-
ros, műkedvelő helytörténész ve-
tített képes előadásában a fonyó-
di múlt érdekességeivel ismerked-
tünk meg. Több fonyódi öregdiák  
is közreműködött az est folyamán. 

Bízunk benne, hogy a 2018-as év 
is hasonlóan eredményes lesz!

  Németh Julianna

kerorientált. Erre épül több kezde-
ményezés is világszerte, például az 
oktató robotok programozása. 

Többéves dédelgetett tervünk 
volt, hogy tanulóinknak robotikát 
is tanítsunk, ezt egyre jobban tá-
mogatja az oktatáspolitika is, hi-
szen a gyerekek algoritmikus és 
problémamegoldó képességét 
fejleszti.  Sajnos az oktatásban 
használható robotok nagyon drá-
gák. (Gondoljunk a LEGO robot-
ra, amely készlet ára több mint 
120 000 Ft.) A tanév kezdetekor 
adódott az a lehetőség, hogy je-
lentkeztünk az Abacusan Stúdió 

„VándoRobot” prog-
ramjára. Ennek kö-
szönhetően október-
től decemberig hat ro-
botkészlettel elindul-
hatott szakköri szin-
ten 12 tanulóval a ro-
botok programozása. 
10 héten keresztül is-
merkedtek a gyerekek 
a robotikával. Olyan 

alapfogalmakat sajátítottak el ez-
alatt, mint adatbevitel, érzékelés, 
motorok programozása… 

December 18-án egy búcsúren-
dezvény keretében szomorúan bú-
csúztak el a szakkör tagjai a hat ro-
bottól. Képek, riportok, fi lmes be-
számolók alapján számot adtak tu-
dásukról a program fő támogatói, a 
General Electric, az Abakusan Stú-
dió képviselői és iskolánk érdeklő-
dő tanulói előtt. A kis robotok önál-
ló tevékenysége és mozgása min-
den nézőt elbűvölt. 

Sajnos a hat robot december vé-
gén útra kelt, hogy egy másik isko-
lába kerülve szerezzen hasonló tu-
dást és örömet az ottani gyerekek-
nek. A szakkör tagjai fájó szívvel 
búcsúztak tőlük, remélve, hogy egy 
másik pályázat vagy egy esetleges 
támogató révén újra részesei lehet-
nek a jövőnket meghatározó tudo-
mánynak. 

 Váradi Gyula
 technika, informatika
 tanár
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A decemberi gyűlésünkön elég 
sok mindent kellett megbeszélni.

Többek között  a bált, és a máso-
dik ruhabörzét értékeltük. Úgy ítél-
tük meg, hogy sikeres volt mind-
kettő. A bál hangulata már rég volt 
ilyen jó. A ruhabörzénk is hasonló-
an jól sikerült. Már régen volt ilyen 
jó minőségű az anyag. Köszönjük a 
wolfhageni LIONS klubnak a gyűjtő 
munkát.

A maradékot a környező tele-
pülések rászorultjainak adtuk. Kö-
szönjük a Tungsram tulajdonosai-
nak a helyet. Kedves bálozók, turká-
lók, Tungsram tulajdonosok, Önök 
így járulnak hozzá, hogy a hátrá-
nyos helyzetű embertársainkat se-
gíteni tudjuk. Köszönjük a hathatós 
támogatásukat.

Kérelmek érkeztek mégpedig az 
általános iskolából három tanuló-

LIONS hírek
nak a színház bérletre, étkezési díj 
térítésre, egy kis balatonfenyvesi 
óvódásnak szemüvegre, három ál-
lami gondozottnak szintén szem-
üvegre, három kollégistának étke-
zési díj támogatásra. Természete-
sen mindenkinek segítünk.

Folytatjuk az iskolai tanulók ter-
mészetbeni támogatását, amit két 
évvel ezelőtt vállaltunk fel.

Van egy évek óta meglévő válla-
lásunk. Karácsonykor felkeressük 
a Járási Szociális Központ gondo-
zottjait, és egy kis karácsonyi aján-
dékot viszünk a részükre. Egy egye-
dül álló nyugdíjasnak idén is bevá-
sároltunk élelmiszerből az ünne-
pekre.

Számot sze-
retnénk adni 
a nagy projek-
tünkről is. Na-
gyon jó készült-
ségi állapotban 
van a „Város 
makkettünk” Eh-
hez kértük, kér-
jük a fonyódi-
ak, és nem fo-
nyódiak anya-
gi támogatá-

sát. Mint már ismertettük kettőmil-
lió- kettőmillió-kettőszáz ezer fo-
rintba fog kerülni. A klub ötszáz-
ezer forint önrésszel járul hozzá. 
Az Fonyód Város Önkormányzata 
már 1.000.000 forint, Tavaszi Jó-
zsef 100.000 forint, Tavaszi Valé-
ria 100.000 forint, Dr Bálint Lehel, 
és családja 51.000 forint, Pap Fe-
renc, Pap Csilla 55.000.- forint tá-
mogatást utalt. Köszönjük!

Veláncsics Mihálytól 5.000.-Ft 
értékű vásárlási utalványt kaptunk, 
hogy támogassunk arra rászorulót 
vele Köszönjük

A kép a bálon készült, hol két ta-
got avattunk.

     Fábián Lászlóné

Felhívás
A Fonyód Média Nonprofi t Kft. kézbesítőket ke-

res a Fonyódi Hírmondó terjesztéséhez a
város közigazgatási területén belül.

Jelentkezési határidő:
2018. február 15.

További részletek:
media@fonyod.hu

Tel.: 06-20/523-2203

www.fonyod.hu
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A Balaton Kollégium 2017. évi őszi rendezvényei

Elég neked az én kegyelmem…

Szeretnénk, ha kollégistáink 
nemcsak úgy emlékeznének az itt 
töltött évekre, hogy délután szi-
lenciumon ültek, este pedig fogat 
mosni zavarták őket az acélos te-
kintetű nevelők. Tudjuk, hogy kol-
légiumban lakni, távol a család-
tól, ilyen fiatalon nem könnyű, de 
mégis: meg kell próbálnunk az itt 
töltött időt tartalmassá és emlé-
kezetessé tenni.

Ezért vannak a különböző szak-
csoportok. Mert igaz ugyan, hogy 
távol lenni a családtól nem könnyű, 
de a kiskonyhában üldögélni Kati né-
nivel a készülő sütőtök illatában, és 
Dixitet játszani, azért ez nem rossz. 
Palacsintát sütni, és ellátni vele az 
egész kollégiumot, vagy Iván bácsi-
val Labirintust játszani, esetleg le-
menni a konditerembe és sportolni 
50 percet.

Ezért lehet Viki néni keresztény 
közösségébe benézni, ha a kollégis-
ta elcsendesedésre, meghitt beszél-
getésre vágyik.

Ezért működik a színjátszó szak-
csoport is. Mindig hasznos, ha az 
ember (a kollégista) több dologban 
is kipróbálja magát; mondjuk Szent 
Józseffé alakul a betlehemes já-
ték 20 percére. Vagy előadja, hogy 
ő most a Mikulás kabátja/szánkója/
rénszarvasa. Vagy egy tüntető mű-
egyetemista ’56 októberében, Bu-
dapesten. A diákelőadásokból min-
dig a szereplők profitálják a legtöb-
bet, és mindig János bácsinak hullik 

ki a próbafolyamat során a legtöbb 
hajszála. Ugyanez a cél, a kollégiumi 
lét barátságosabbá tétele vezetett 
minket akkor is, amikor egy „tízpró-
ba” nevű játékot szerveztünk a gye-
rekeknek: 10 „állomáson” 5-5 percük 
volt a csoportoknak, hogy különféle 
feladatokat oldjanak meg. A legnép-
szerűbbnek Feri bácsi fúvócsöves 
vadászata bizonyult. Csak úgy zá-
poroztak a babok a papírállatkákra. 
Pontot ért híres épületek felismeré-
se; Magyarország megyéinek össze-
rakása az ország térképévé; különle-
ges teák azonosítása; egy csőből vá-
ratlanul kiguruló mogyorók „agyon-
csapása” stb.

A félévet egy játékesttel zártuk. 
(Miután megnéztük a színjátszó 
szakcsoport karácsonyi műsorát.) 
És bár tudjuk, hogy ez nem a csa-
lád, de együtt üldögélni a színházte-
remben a meleg tea mellett, társas-
játékozva, sütizve, beszélgetve még-
is családias lezárása volt az évnek.

Továbbiak: Balaton Kollégium a 
Facebookon.

„Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség árán ér 
célhoz.” (2 Kor 12,9)

Néhány pillanatra elképzeltem, 
ahogy lecsatolom az angyalszár-
nyam, és a szennyes ruhák kupacá-
nak tetejére röptetem.  Nem mintha 
annyira angyali lenne a természe-
tem, de ami igaz, az igaz, az angya-
lok Isten küldöttei, hírvivők, üzene-
tének közvetítői. A szárnyam pedig 
igencsak bepiszkolódott, sőt, meg-
kopott, tollat hullatott az elmúlt év 
során. 

Elgondolkodtam, hogy vajon hány 
alkalommal küzdöttem és küzdünk 
olyanért, amire mintha másnak 
nem lenne szüksége?  Hányszor 
akarunk, tervezünk, vágyunk, álmo-
dunk, mondunk, és végül megint 
magunkra maradunk, mert másnak 
már túl sok a küldetéstudat, túl sok 

a szeretet, az elszántság, és míg 
minden hitünket, szívünket belead-
juk, küzdünk napokon, heteken, hó-
napokon, sőt akár éveken keresz-
tül az Isten ügyéért, másnak mint-
ha nem lenne rá szüksége. Krisztus 
követőjeként talán már nem egy-
szer álltunk meg, és vettük számba, 
hogy tényleg van-e értelme küzde-
ni, kitartani? Míg ezen töprengtem, 
gondolatban a szennyesbe hajítot-
tam az angyalszárnyam. Pihenés-
képpen, mert időnként elfárad az 
ember lelke, szíve, ha folyton adni 
akar, de nem érzi, hogy szükség 
lenne arra a kevésre, arra az igazra, 
egyszerűre, talán néha tökéletlenre, 
amit nyújtani tud. Biztos van jobb, 
igazabb, szeretetreméltóbb angya-
la az Istennek, miért éppen én, a 
kopott, piszkos tollú, megtépázott 
küldönc kellenék bárkinek is? Aztán 

eszembe jutott Pál apostol szava: 
„Elég neked az én kegyelmem..” Vele 
együtt eszembe jutottak arcok, mo-
solyok, hangok, szavak, szeretetteli 
pillantások, örömök és könnyek 
az elmúlt évből… végül kivettem a 
centrifugából a szárnyaimat, (né-
hány toll még kihullott) és kiakasz-
tottam száradni, hogy ha nem is tö-
kéletes, de mindenképpen egyedi 
küldötte maradhassak az Istennek 
az új esztendőben is.

Kőszeghyné	Raczkó	Zsuzsanna
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Megkezdődött Somogyország ünnepe
A somogyi városok zászlóinak 

jelenlétében, katonai tiszteletadás 
mellett vonták fel január ötödikén, 
pénteken délelőtt a megye lobo-
góját a kaposvári Vármegyeháza 

Útlezárás, forgalmi rend változtatás a Kolbászfesztivál idején
A Fonyódi Turisztikai Egyesület 

alábbi kéréssel fordult Fonyód Város 
Önkormányzatához.

2018. február 2-3-4-én kerül meg-
rendezésre városunkban az Egye-
sület közreműködése által a IX. Fo-
nyódi Kolbászfesztivál. A rendez-
vény alatt a várható nagy érdeklő-
dés és a vendégek biztonsága érde-
kében a József utca érintett szaka-
szát (Liszt Ferenc utca- Kilátó utca 
között) indokolt lezárni a gépkocsi 
forgalom elől február 2-án 8:00 és 
február 4-e 21:00 között. A rendez-
vény a közreműködőknek és a ha-
tóságoknak megközelíthető marad, 

rendszámuk előzetes leadásával. 
A forgalmi rend az alábbiakban 

módosulna az előterjesztés szerint, 
amelyet korábban már a rendőrség-
gel is egyeztettek:

• A gépjármű forgalom elől lezár-
va 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, lak-
címkártya felmutatásával hajt-
hatnak be kizárólag a Fő utca 
felől a focipálya bejáratáig, il-

letve a Szabó Lőrinc utcába
• Nem szabad megállni a Liszt 

Ferenc utcában. 
• A Liszt Ferenc utcában gépjár-

művel behajtók a Szent István utca 
felé tudnak kanyarodni

• A fesztivál kijelölt parkolója a 
Vígadó téri parkoló

Hangsúlyozandó, hogy ez még 
csak egy tervezet, mert az előter-
jesztésről Fonyód Város Képviselő – 
testülete lapzártánk után dönt majd. 
A lezárásokról, forgalmi rend válto-
zásáról a www.fonyod.hu webolda-
lon olvashatnak tájékoztatást!

        szerkesztőség

előtt. Ezzel kezdetét vette a me-
gyecímer adományozásának 520. 
évfordulójának tiszteletére szerve-
zett ünnepi Megyehét.

Ez alkalomból többek között 

Fonyód zászlaja is felsorakozott 
a díszsorfalban, valamint az ün-
nepségen városunkat képviselte 
Hidvégi József polgármester.

    		szerkesztőség
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Nagy sikerrel zárult az Újévi Labdarúgó Teremtorna
Idén harmadik alkalommal ren-

dezték meg a Fonyódi Zákányi Kál-
mán Sportcsarnokban a már ha-
gyományosnak mondható újévi 
foci tornát. Már az elmúlt években 
is nagy volt az érdeklődés a kör-
nyék legjobban várt amatőr sport-
rendezvényére, de a 2018-as év 
felülmúlt minden várakozást, hi-
szen az előzetesen beharango-
zott két napos rendezvényre vil-
lám gyorsan elfogytak a helyek, 16 
csapat adta le nevezését a szerve-
zőknek. Büszkén állíthatjuk, hogy a 
téli szünetben a fonyódi újévi kupa 
mozgatja meg legjobban a labda-
rúgás szerelmeseit, rengetegen 
látogattak el a patinás helyszín-
re. Sopronból, Lepsényből, Nagya-
tádról, Abaligetről, Somogysárdról, 

az északi szomszéd Badacsonyto-
majról és természetesen Fonyód 
vonzáskörzetèből jelentkeztek ba-
ráti társaságok, hogy megpróbál-
ják megtörni a balatonkeresztúri 
felnőtt csapatra épülő Tuti sikerso-
rozatát. Úgy tűnt, az Alvóbaba lesz 
a legnagyobb ellenfél, akik a cso-
portküzdelmek során csak az utol-
só másodpercekben voltak kényte-
lenek elhullajtani két pontot a cím-
védő ellen és ezzel együtt a cso-
portelsőséget is átadták Keöves 
Andriséknak. Mindenestre mind-
két csapat eljutott az elődöntőkig, 
ahol a Bőrvadászok és a fiatal titá-
nokból álló Bever Name várt rájuk, 
akik egészen magabiztosan verték 
addig a mezőnyt. Az Alvóbaba és 
a Bőrvadászok csatája rendkívül 

magas színvonalú mérkőzés volt, 
amiből utóbbiak jöttek ki győzte-
sen, hogy aztán a simán döntőbe 
jutó Tuti ellen megpróbálják meg-
fosztani a címvédőt az elsőség-
től. Bár a vezetést Balogh László 
révén megszerezte a Bőrvadászok, 
de a gyorsan egyenlítő, majd még 
három góllal ezt megfejelő Tuti vé-
gül ismét diadalmaskodott. Az Al-
vóbaba magabiztosan nyerte a 
bronzmeccset.

A 2018. évi Fonyódi Újévi
Torna végeredménye:

1. Tuti
2. Bőrvadászok
3. Alvóbaba
4. Bever Name

A torna gólkirálya:
Nieselberger Ádám (Tuti)
A torna legjobb mezőnyjátékosa: 
Baranyai Dániel (Alvóbaba)
A torna legtechnikásabb
játékosa:
Balogh László (Bőrvadászok)
A torna legjobb kapusa:
Barátúri Máté (Bőrvadászok)

Köszönjük mind a 16 csapatnak 
a részvételt, valamint támogató-
inknak, Fonyód Város Önkormány-
zatának, a Menthol Bárnak és a fő-
szponzor Sipos Borháznak a köz-
reműködést! Jövőre találkozunk!

        Kristóf György

Megújult a gimnázium ebédlője
Január 3-án nagy meglepetés fo-

gadta a gimnázium  diákjait és az 
ott étkező vendégeket,

Az Önkormányzat koncepciójá-
nak megfelelően, a Fonyód Kony-
ha Kft. takarékos gazdálkodásá-
nak köszönhetően, lehetőség nyílt 
az étterem teljes bútorzatának cse-
réjére.

A régi elhasználódott székeket 
és asztalokat modern, erős igény-
bevételre tervezett bútorokra cse-
réltük. 

Az új megjelenést és az apró ki-
egészítőket nagy lelkesedéssel fo-
gadták a diákok. Amit nem csak a 
szóbeli visszajelzésekből, hanem a 
növekedő étkezői lét-
számból és az étke-
zőben szívesen elfo-
gyasztott ebéd mel-
lett, beszélgetős, 
„szelfizős” időből is lát-
juk. 

Az egészséges élet-
módnál és étkezésnél 

nagyon fontos az étkezésre fordí-
tott idő és a környezet. Mi ez utób-
binak próbáltunk most eleget tenni. 

 Iváncsicsné Perusza Ditta
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APRóHIRDETéSEK
Villanyszerelés, érintésvédelem, vil-
lámvédelem, voltperamper.hu Tel.: 06-
20/572-9662

•••
Fonyód belterületén 2 db építési telek, 
közmű nélkül eladó. Irányár: 2 millió/te-
lek Érd.: 06-70/772-9554

•••
Ragaszkodó, szeretni tudó, tevékeny Öt-
venes férfi keresi házias, kedves TÁR-
SÁT. Tel.: 06-30/357-3838

•••
Eladó gardróbszekrény 150*200-as, fehér, 
ikea-s! Sarok ülőgarnitúra, bordó, 220*150, 
ágyneműtartós. Tel.: 06-30/927-9385

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. Letölthe-

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

•••
Jó állapotú gyermekágy matraccal el-
adó! Ár: 4.000,- Ft Tel: 06-85/361-202

•••
Családi okok miatt ELADÓ Fonyódon, szép 
környezetben lévő, azonnal beköltözhető, 
kertes, négylakásos társasház 1 emeletén 
78 nm-es parkettás, három szobás, felújí-
tott világos lakás. Új nyílászárókkal hőszi-
getelt üvegezéssel, klímaberendezéssel, új 
burkolatokkal. A tető idén hőszigetelve. A 
lakás tehermentes. 10 nm erkély, saját ga-
rázzsal, 36 nm tárolóval. Irányár: 21,9 mil-
lió Forint. Tel.: 06-20/493-9011

•••

Eladó Hörman szekcionált, hőszigetelt, 
motoros garázskapu (2 db távirányító), 
3 hónapot használt. Ár.: 150.000 Ft (új 
ár: 240.000 Ft). Méret: 2375*2000 Sze-
relt állapotban megtekinthető. Tel.: 06-
30/477-4822

•••
Balaton Agrár Zrt. Ordacsehi felvételt 
hirdet, az alábbi munkakörök betöltésé-
re: pénzügyes, könyvelő, mezőgazdasá-
gi gépkezelő, növénytermesztő, halásza-
ti szakember.
Jelentkezni előzetes telefonegyeztetés-
sel lehet: Tel.: 06-20/937-5394, e-mail: 
elnok@balatonagrar.hu 
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