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Döntött a Képviselő - testület
A szeptember 26-i ülés összefoglalója

A legutóbbi Képviselő - testületi ülé-
sen a nyári szünet utáni első, az éves 
munkaterv szerinti rendes ülésére ke-
rült sor. 

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyta az adótarto-
zás végrehajtásához való jog elévülése, 
és a cégek felszámolásának lezárása 
miatt behajthatatlanná vált 1.479.739.-
Ft összegű 36 db helyi adótétel könyv-
viteli mérlegből történő kivezetését és 
különféle egyéb ráfordításként történő 
elszámolását. 

Fonyód Város Településrendezési 
Eszközeinek módosításával kapcsolat-
ban 

- elfogadásra került 
a vasútfelújítás mi-
att szükségessé vált 
Fonyód Helyi Építési 
Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet 
módosítása, valamint 
a Településszerkezeti 
Terv,

- a korábban benyúj-
tott magánjellegű és 
önkormányzati kezde-
ményezésekkel kap-
csolatban a szakhatósági egyeztetések 
megismerését követően döntött a tes-
tület az eljárás folytatásáról,

- a volt sportszálló helyén építendő 
szálloda építése kapcsán a városi-, és 
az állami főépítészi által - településren-
dezési eszközök módosítására - tett ja-
vaslat került elfogadásra. 

A testület döntése értelmében az 
Önkormányzat csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz, valamint a 
szociálisan hátrányos helyzetű felső-
oktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fonyódi fiatalok 
támogatására fordítható 720 ezer forint 
a 2019. évi költségvetésből.

A Képviselő-testület javaslata a 
2019/20-as tanévre az iskolai felvételi 
körzethatárra Fonyód város teljes köz-
igazgatási területe volt. 

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az V. Tök - Jó Nap rendez-

vény biztonságos lebonyolítása érdeké-
ben - a Fonyódi Kulturális Intézmények 
kérésére - módosítja a Fonyód, Hu-
nyadi J. utca forgalmi rendjét a 2018. 
október 20. napján 06:00 és - 22:00 
közötti időszakban: a gépjármű for-
galom elől lezárva a Hunyadi J. utca, 
Hegyalja utca és a Spar teherautó ra-
kódó kijáratáig tartó szakasza. 

Lakossági kérelmek alapján tárgyal-
ta meg a forgalmi rend változtatását a 
testület a  Béke utca, Mandulás utca és 
a József Attila utca vonatkozásában.

A Béke utca parkolási rendje az aláb-
biak szerint változik:

- Május 1-től Szeptember 30-ig 

szerdán és szombaton tilos a megál-
lás az utca északi oldalán

- A kiegészítő táblák angolul és né-
metül is legyenek kihelyezve

Az utca déli oldalának forgalmi rend-
jét nem kívánta módosítani a testület. 

A Mandulás utca forgalmi rendje az 
alábbi módon változik meg 2018. nov-
ember 1. napjával:

A Szent István u. - Mandulás u. észa-
ki sarkára megállni és várakozni tilos 
közúti jelzőtábla kerül ki, alatta 30 m-es, 
valamint az útpadkára vonatkozó kiegé-
szítő jelzőtáblával. 

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő- testülete a József Attila utca for-
galmi rendjét az alábbi módon változ-
tatja meg. 2018. november 1. napjával: 

A József Attila utcában kerüljön ki 
tehergépkocsival behajtani tilos közúti 
jelzőtábla alatta kivéve célforgalom ki-
egészítő jelzőtáblával. 

Fonyód Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázati eljárást 
indít a pályázati felhívás és Helyiség-
bérleti szerződés-tervezetben foglaltak 
szerint a Fonyód, Bélatelepi strandon 
lévő un. „Sellő büfé” bérbe adásával 
kapcsolatban. A pályázat eredményéről 
a Képviselő-testület dönt.

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete eladás útján való érté-
kesítésre meghirdeti a Fonyód, Kikötői 
Üzletsoron lévő, tulajdonában lévő 4 
üzletet. Amennyiben a pályázatokra 
nem érkezik ajánlat, abban az esetben 
a Képviselő-testület megbízza a polgár-
mestert, hogy az előterjesztésben sze-
replő pályázati kiírás és annak mellékle-

tei alapján az ingatlant 
bérbeadás útján való 
értékesítésre hirdesse 
meg. 

Fonyód Város Ön-
kormányzata konzor-
ciumi tagként részt 
kíván venni a Magyar 
Turisztikai Ügynök-
ség GINOP-7.1.9-17 
kódszámú Turisz-
tikailag frekventált 
térségek integrált ter-
mék- és szolgáltatás 
fejlesztése konstruk-

ció keretében benyújtandó „Balaton 
madártávlatból” kilátók és kilátó-
pontok hálózatba kapcsolása című 
pályázatában az alábbi attrakciók-
kal:

a) Várhegyi kilátó: környezetrende-
zés, táblázás, kilátó felújítása, pihenő-
helyek, parkolóhely kialakítása, sétány 
karbantartási munkái, földfeltöltés;

b) Magaspart Panoráma sétány: 
üvegfödémes kilátó kialakítása;

c) Fonyód belterület: sétaútvonal ki-
jelölése és kitáblázása, mely összeköti 
a strandot, a Tourinformot, a település-
központot és a kilátókat, az előterjesz-
tésben részletezett útvonalon.

A Képviselő - testület következő ülé-
se 2018. október 18-án, csütörtökön 
14 órától lesz a városháza nagyter-
mében. A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu web-
oldalon. 

           szerkesztőség
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Több szakaszban újult meg a Fő utca

Jó adatszolgáltató Hivatal

Korábban Fonyód Város 
Önkormányzata a Bartók 
Béla utca sarkától az óvodá-
ig már felújíttatta a Fő utca 
nyugati oldalán a járdát, a 
közelmúltban pedig több pá-
lyázati forrást kihasználva 
fejlesztették tovább az utat 
és a járdát.

A Fő utca - Turul utca - Ku-
pavezér utca csomóponttól 
a Fő utca 135. házszámig 
terjedő szakasz útburkolata, 
valamint a Fő utca 39. házszámtól a 
Kisfaludy utcáig terjedő szakaszon 
az útburkolat és a járda újult meg. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
valamint a Belügyminisztérium által 
biztosított forrásokból valósult meg 
a fejlesztés, az önkormányzat önerő 
vállalása mellett. A Fejlesztési Mi-
nisztérium támogatása 100%-os, a 
Belügyminisztériumé 75%-os inten-
zitású volt.

A munkálatok során egyebek mel-
lett a megsüllyedt burkolatot elbon-
tották, a burkolatalapokat helyreál-
lították, az aknafedlapokat szintre 

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodájának tisztviselői az önkormányza-
ti adatszolgáltatások minőségének ja-
vítása céljából kiírt pályázaton sikerrel 
vettek részt.

A pénzügyminiszter nagyon jó 
eredményű szakmai tesztet és meg-
alapozott, hibátlanul elkészített adat-
szolgáltatásokat benyújtó pénzügyi 
munkatársakat részesített elismerés-
ben.

A mindennapi hatékony ügyintézés 
mellett ez az elismerés azt is jelentette, 
hogy Somogy megyében az öt legjobb 
adatszolgáltató között szerepel a Fo-
nyódi Polgármesteri Hivatal! 

             szerkesztőség

Fonyód Város Önkormányzata eladás útján való értékesítésre meghirdeti a 
Fonyód, Kikötői Üzletsoron lévő alábbi ingatlanokat:

Hrsz:  megnevezés terület (m2) vételár
8248/4/A/8 üzlet  75,7  20.000.000.- Ft
8248/4/A/9 üzlet  75,6  20.000.000.- Ft
8248/4/A/11 üzlet  75,6  20.000.000.- Ft
8248/4/A/25 üzlet  75,7  20.000.000.- Ft

A pályázattal kapcsolatos részletek megtekinthetők
a www.fonyod.hu weboldalon.

emelték, aszfalt kopóréteg bedolgo-
zása 4 cm vastagságban, illetve pad-

ka- és tereprendezés történt, 
valamint a burkolati jeleket 
kijelölték és felfestették. A 
kijelölt járdaszakaszon egy-
oldali aszfalt felújítása kopó-
réteggel, illetőleg a járdasze-
gély cseréje valósult meg a 
megállapodás szerint.

Ezzel a Fő utca aszfaltjá-
nak minősége jelentős mér-
tékben megújult, valamint a 
járda állapota is sokkal biz-
tonságosabb lett a felújítás 

következtében. 
            szerkesztőség

Pályázat
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet JEGYZŐ munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a https://kozigallas.gov.hu és a https://www.fonyod.hu weboldalon. 
A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 5.
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Kátyúzás és útfelújítási munkálatok 2018-ban

Pelso Kom Kft. tájékoztató

Az idei évben jelentős erőket moz-
gósított a város és ezen belül a Fonyó-
di Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Nonprofit Közhasznú Kft. az utak 
állapotának javítása érdekében.

Természetesen ez ügyben mindig 
akad tennivaló és az is közismert, 
hogy ezeket a feladatokat eddig is 
lelkiismeretesen végezték a szer-
vezet munkatársai. Egy meghatáro-
zott ütemterv szerint haladnak évről 
évre, így javítva városszerte az útfe-
lületeket. 

Cikkünkben a Városüzemeltetés 
segítségével az idei évben elvégzett 
ez irányú tevékenységeket igyekez-
tünk összegezni és bemutatni. 

Kátyúzási feladatokat az időjá-

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje 

Fonyódon 2018. október 1-től év végéig a következők sze-
rint alakul:

 
• vegyes kommunális hulladék:   minden hétfőn
• szelektív (sárga kuka, zsák): okt.10, nov.7, dec.5 (4 

hetente szerdán)             
• szelektív üveg (zöld zsák): okt.10, nov.7, dec.5 (4 he-

tente szerdán)
• zöld (zsákban, v. kötegelve): okt.3,17,31; nov.14,28; 

dec.12 (2 hetente szerdán)
 

rástól függően egész évben végzett 
a VÜSZ, amikor lehetett. Ennek kö-
szönhetően sikerült a Kisfaludy utcá-
ban, a Széchenyi téren, a Batthyányi 
utcában, az István Király utcában, az 
Egri utcában, a Vasvári Pál utcában, 
az Attila utcában, a Sándor utcában, 
a Dobó utcában a Szent István utca a 
Sándor utca közti szakaszon, a Man-
dulás utcában, a Hegyalja utcában, 
valamint a Napsugár utcában az Ás-
ványvíz üzemtől a vízátemelőig kátyú-
kat befoltozni. 

Nem csak ilyen jellegű javítások 
történtek, ugyanis ebben az eszten-
dőben több lehetőség adódott teljes 
aszfaltozásra is, pályázati forrásból, 
vagy a vasútfelújítás helyreállítása so-

rán, önkormányzati önerő vállalásával 
és lobbitevékenységgel sikerült elérni 
az útburkolat teljes megújítását.

A Fő utcában két szakaszon, két 
külön forrásból valósult meg felújítás, 
erről bővebben külön cikkünkben ol-
vashatnak a harmadik oldalon.

A Turul utcának a hetes számú fő-
úttól az Üdülőfaluig tartó szakaszán, 
a Fürdő utcában a Lidó társasháztól 
a Keleti bozótcsatornáig kijelölt sza-
kaszán, a központi vasúti átjárónál 
a Szent István utcában, valamint a 
Dobó utcában a Szent István utca és 
a Lőtér közti szakaszon is teljes mér-
tékben megújult aszfalton közleked-
hetnek. 

          szerkesztőség

Megújult a Dobó utca burkolata a Szent István utcától keletre

Decemberben kommunális hulladék szállítás lesz tehát 
24-én és 31-én is. Az utolsó zöld szállítás december 12-én, 
utolsó szelektív pedig december 5-én lesz.

 
További információk ügyfélszolgálatunkon, a 06-

85/530-076, 0685/530-118 és a 0685/530-119-es telefon-
számainkon, vagy info@pelsokom.hu;  valamint honlapun-
kon (https://pelsokom.hu ) érhetőek el.

 
A jövő évi szállítási naptárakat (kuka matricákkal 

együtt) decemberben postán fogjuk megküldeni tisztelt 
nyilvántartott ügyfeleink részére.

                    Pelsokom Nkft.
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Jubileumi ünnepség - Leipheimben

Somogyi siker Nógrád megyében 

A Leipheimmel kialakult, 
nagy múltra visszatekintő 
partnerkapcsolat továbbra 
is egy élő kapcsolat. Ezt alá-
támasztja az is, hogy ezúttal 
Németországban szervezték 
meg a jubileumi ünnepséget.

A két település vezetői – 
Gerhard Hartmann és Hor-
váth Gábor polgármesterek 
- 1993. április 29-én írták alá 
azt a megállapodást, amely 
kimondta a testvérvárosi kap-
csolat létrejöttét. Idén június 
másodikán nálunk, szeptem-
ber végén e megállapodás 
Leipheimben is újból aláírásra 
került, megerősítve a negyed-
századdal ezelőtti döntést. 

A kerek évforduló alkalmá-
ból szervezett ünnepségre, 
a meghívásnak eleget téve 
elutazott Hidvégi József pol-
gármester és az általa veze-
tett delegáció. A programban 
szerepelt a bajor parlament 
meglátogatása, valamint egy 
olyan korszerű, kétnyelvű kiál-

Kiemelkedő eredményt értek el a 
Somogy megyei helyszínelők a szak-
mai versenyen. 

A VIII. Országos 
Balesethelyszíne-
lő Versenyt 2018. 
szeptember 18-20. 
között a Nógrád 
megyei Szécsény-
ben rendezték meg. 
A megméretteté-
sen Somogy me-
gyét Végh Attila c.r. 
főtörzszászlós és 
Korcsmáros Róbert 
c.r. főtörzszászlós 
képviselte.

A szakemberek az 
elméleti és gyakor-
lati feladatok végre-
hajtásában egyaránt 
jeleskedtek, így telje-
sítményükkel az ösz-
szesített csapatver-
senyben II. helyezést 

lítás megtekintése is, amelyet 
elsősorban a partnerkapcsolat 
bemutatására hoztak létre, fo-
nyódi segítséggel. A kiállított 
anyagban szerepel például az 
eredeti okirat, de a júniusban 
Fonyódon aláírt megerősí-
tő, ünnepi megállapodás is. 
Egy színvonalas bemutatót 
is megtekinthetnek a látoga-
tók, melynek keretében sokat 
megtudhatnak Fonyódról, a 
mi kulturális örökségünkről, 
értékeinkről, környezetünkről, 
látnivalóinkról. 

Büszkék lehetünk arra, 
hogy Christian Konrad pol-
gármester és Leipheim vá-
rosa is fontosnak tartja Fo-
nyódot és azt a kapcsolatot, 
amit folyamatosan ápolnak a 
felek. Településünk hírneve 
ennek köszönhetően is nő, 
olyanok is ellátogathatnak 
hozzánk, akik a leipheimi 
tárlat kapcsán hallanak elő-
ször városunkról.

            szerkesztőség

értek el.
A megyei párost Molnár Tibor r. al-

ezredes, a Fonyódi Rendőrkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztályának ve-
zetője segítette a felkészülésben.

            Forrás: www.police.hu
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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! -

10.16. Kedd Májgaluskaleves
„A” Csirkemellrizottó

„B” Sertéspörkölt galuskával

10.17. Szerda Gyümölcsleves
„A” Dubarry szelet burgonyapürével

„B” Rántott sertésszelet petrezselymes rizzsel

10.18. Csütörtök Burgonyaleves
„A” Tavaszi tokány bulgurral

„B” Tarhonyás-hús, csalamádé

10.19. Péntek Nyírségi gombócleves
Lekváros bukta, gyümölcs

10.22 Hétfő
 ZÁRVA

10.23. Kedd
ZÁRVA

10.24. Szerda Paradicsomleves
„A” Párizsi szelet párolt rizzsel

„B” Pirított gombás szelet burgonyapürével

10.25. Csütörtök Csontleves
„A” Kelkáposzta-főzelék majoránnás apró hússal

„B” Eszterházy tokány kifőtt tésztával

10.26. Péntek Pulykaraguleves
Túrós batyu, gyümölcs

10.29. Hétfő Zöldbableves
Burgonyafőzelék vagdaltpogácsával

10.30. Kedd Daragaluskaleves
Rakott karfi ol

10.31. Szerda Gombaleves
Csirkepaprikás galuskával

11.01. Csütörtök
ZÁRVA

11.02. Péntek
ZÁRVA

11.05. Hétfő Póréhagyma krémleves
„A” Temesvári tokány párolt rizzsel

„B” Zöldséges rizses-hús

11.06. Kedd Csontleves eperlevéllel
„A” Sertéspörkölt lencsefőzelékkel

„B” Erdélyi rakott káposzta

11.07. Szerda Zellerleves
„A” Natúr halfi lé párolt rizzsel, tartármártással

„B” Grill csirkemell párolt zöldség, sült burgonya

11.08. Csütörtök Zöldborsóleves
„A” Stefánia szelet burgonyapürével, csemegeuborka
„B” Csülökpörkölt főtt burgonyával, csemegeuborka

11.09. Péntek Marhagulyásleves
Pogácsa

11.10. Szombat Karfi olleves
Lasagne

11.12. Hétfő Magyaros burgonyaleves
„A” Tárkonyos-tejszínes sertésragu párolt rizzsel

„B” Lecsós tokány tarhonyával

11.13. Kedd Karalábéleves
„A” Pulyka-apró hús zöldborsófőzelékkel

„B” Pulykarizottó

11.14. Szerda Májgaluskaleves
„A” Bakonyi szelet kifőtt tésztával

„B” Olaszos csirkecomb burgonyapürével.

11.15. Csütörtök Tarhonyaleves
„A” Rakott brokkoli

„B”Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával

750 Ft

Országos Rajzfi lmünnep 2018
Helyszín Fonyódi Kulturális Központ - Színházterem

Program lista:
2018. október 26. péntek
10:00 Klasszikus magyar mesék I. 
14:00 Mesék Mátyás királyról 
17:00 Háry János
2018. október 27. szombat (kísérőprogramokkal)
9:00 Bogyó és Babóca 
10:30 Versek és dalok kicsiknek 
13:00 Luther 1. 

14:20 Luther 2. 
15:40 A magyar animáció aranykora Mézgáékkal és Dr. 
Bubóval 
17:00 Mesék és kultúrák - a Kecskemétfi lm válogatása
Kísérőprogram:
9:00-13:00 Kézműves foglalkozás 
14:30 - 15:30 Hangfestés - zenei effektek a rajzfi lmekben, 
élő zenés kreatív foglalkozás, Juhász Zoltán zenetanár 
vezetésével
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Kezdetét vette az Idősek Hónapjának programsorozata
Október 1-jén az Idősek Világnapja 

alkalmából megrendezésre került a 
tradicionális nyitórendezvény, amellyel 
az idei évben is kezdetét vette az egy 
hónapos programsorozat.

Fonyódon az Idősek Hónapjának 
rendezvénysorozata is minden évben 
az összefogásnak köszönhető. A ren-
dezvénysorozat Fonyód Város Önkor-
mányzatának kezdeményezésére a 
Fonyódi Kulturális Központ szervezé-
sében kerül megrendezésre a változa-
tos, időskorúak igényeire és kellemes 
kikapcsolódásuk érdekében összeál-
lított rendezvénysorozat. Évről évre a 
Mátyás Király Gimnázium ad otthont 

„Október elsején ünnepeljük az Idősek Világnapját. Azonban a mi város-
unk nem engedi meg, hogy csak egy napig gondoljunk az időseinkre, ezért 
egy egész hónapon keresztül tartunk kulturális programokat, melyben zenei 
előadáson, balatoni hajózáson is részt vehetnek időseink, hiszen fontosak 
számunkra.” - mondta Erdei Barnabás képviselő a nyitórendezvény kapcsán.

Regisztráció és információ a programokkal kapcsolatosan:
Fonyódi Kulturális Intézmények , 8640, Fonyód, Ady Endre u. 17.

tel: 06-85/900-050, 06-20/320-5599
email: muvelodesihaz@fonyod.hu

a vacsorával egybekötött nyitó és záró 
rendezvényeknek, a Fonyód Konyha 
Kft. készíti a vacsorákat, szinte minden 
programra a kínálni valókat, a szépen 
díszített asztalokra. A Városüzemel-
tetés a helyszínek berendezésében, a 
rend és tisztaság fenntartásában ve-
szi ki részét programról programra. Az 
idősek koordinálásában és a rendez-
vényhelyszínek dekorálásában – az 
idősek saját kézzel készített díszeiből 
összeállítva - a legnagyobb összefogó 
erő a Fonyódi Járás Szociális, Család- 
és Gyermekjóléti Központ, valamint a 
nyugdíjas klubok, akik szintén össze-
fogják Fonyód időskorú lakosságát.

Az Idősek Hónapjának
programjai:

Október 17. szerda 
„Lelkem Aranyom” „kétszereplős” 

monodráma színházi előadás
Helyszín: Fonyódi Kulturális Központ

Időpont: 18 óra

Október 19. péntek 
Sétahajózás a Balatonon

Helyszín: Kikötő
Időpont: 14:00 óra

(regisztráció október 17-ig)

Október 20. szombat
TÖK- JÓ NAP gasztronómiai,

családi rendezvény
Helyszín: Dísz-tér

Időpont: 10:00 órától-19:00 óráig

Október 26. péntek
A fonyódi Gimnázium

öreg diákjainak kiállítása 
Helyszín: Fonyódi Kulturális Központ 

Időpont: 14:00 óra

Október 29. hétfő
Kézműves foglalkozás

Helyszín: Fonyódi Kulturális Központ 
Időpont: 14:00 óra

November 9. péntek
Márton napi Libavacsora - Idősek 

Hónapja záró rendezvény 
Helyszín: Mátyás Király Gimnázium 

aula és étterem
Időpont: 16:00 óra 

(regisztráció november 6-ig)



8

2018. október

A Városüzemeltetés szeptemberi munkálatai

V. Tök Jó Nap: Október 20. - Fonyód, Dísz tér 

Vegyük észre: 
Fonyódligeten, a Fiuemi utcánál 

épül egy új vasúti, gyalogos átkelő. 
Lakossági kezdeményezésre az ön-

kormányzatnak sikerült elérnie a NIF 
Zrt-nél, hogy a dél - balatoni vasútfej-

Szeptemberben a nyári szezon vé-
gén a Városüzemeltetéshez tartozó 
intézményekben felmerülő karbantar-
tási munkálatokat végeztek munkatár-
saink, folyamatos a felkészülés a csa-

lesztés második ütemében megépítse 
a kivitelező ezt az átjárót. 

- Megkerestük a NIF Zrt. vezérigaz-
gatóját, az egyeztetések során sikerült 
kilobbizni, hogy ez az átjáró fontos a 

lakosság számára és így a második 
ütemben megépítik. Ez már úgy épül 
meg, hogy nincs vasúti zár, nincs vo-
natkiesés. - számolt be Hidvégi József, 
Fonyód polgármestere.

padékosabb, hűvösebb őszi időszakra.
Ebben a hónapban a nyári virág-

ágyásoknak még szüksége volt a lo-
csolásra, ezek rendbetételére a város 
összes közterületén, ahogy a rend-
szeres fűnyírásra, kaszálásra, sövé-
nyek megnyírására is. A strandokon 
megkezdődtek a bontási munkálatok, 
munkatársaink a Sándortelepi stran-
don napozóteraszt, a napernyőket, 
napvitorlákat leszedték és a beléptető 
rendszert a jövő évi strandszezonig 
téliesítették. A strandokon folyama-
tos az uszadék begyűjtése, valamint 

Műsor
10:00 Fonyódi Önkéntes Tűzoltózene-
kar 
11:00 Megnyitó
11:00-11:30  Helen Doron  Angol Okta-
tóstúdió és a  Kangatraining csoport 
bemutatkozása
11:30-12:30 Tökfilkó kalandjai zenés 
gyermekműsor –Carmen Cavea Szín-
ház
12:30-13:30 Tök Latin Varázs Tschepen 
Tamás gitárműsora
13:30-14:00 Fonyódi Betyárok Néptánc 
Egyesület 
14:00-14:30 Tök Jó Kvíz 
14:30-15:00 BNK Táncstúdió társas-
tánc és balett bemutató
15:00-16:00 Tökfaragó verseny ered-

elszállítása. A Városüzemeltetés mun-
katársai a városi strandhoz vezető er-
dei sétányt járhatóvá tették, gépi és 
földmunkát végeztek. A játszótereken 
ismét meghibásodott eszközöket javí-
tottak munkatársaink, valamint árok-
tisztítási munkát végeztek szeptem-
berben kollégáink a József Attila utca, 
Nefelejcs utca, Akácfa utca, Boglári 
utca szakaszain, ezen munkák felett 
a város egész területén felelünk a tisz-
tántartásért, a szemét összeszedésé-
ért, a város utcáinak gépi sepréssel 
való tisztán tartásáért.

ményhirdetése és Tök Jó Kvíz
17:00-18:00 Stereo Swing feat Szűcs 
Gabi élőzenés koncert 
18:00  Halloween Led Show  Artistais-
kola Szőlőskislak 

Kísérő programok
12:00-15:00 Pavlicsek Csaba világbaj-
nok ezüstérmes  ételszobrász bemu-
tatója
10:00-16:00 Játszóház, kézműves fog-
lalkozások 
A   Fonyódi Óvoda ,a Fonyódi Járás 
és Szociális, Család és Gyermekjóléti 
Központ és a Fonyódi Kulturális Intéz-
mények közreműködésével. 
10:00-17:00 „Bemutatkozik az Egész-
ségfejlesztési Iroda Fonyód Lelki 
Egészség Központja.”

10:00-20:00 Kézműves vásár
10 órától gasztronómiai különlegessé-
gek: 
Konyhám, Cool Cafe, Bárka, Hubertus, 
Fonyód Konyha Nonprofit  Kft. 
Borházak: Laposa Birtok  Badacsony, 
Szabó Pince Balatonlelle 
A  tökfaragó versenyre regisztrálni  
2018. október 18. csütörtökig  lehet  
egyéni, családi és csoportos kategó-
riákban . A  helyszínen regisztrációra 
már nincs lehetőség, a versenyben az 
otthon elkészített alkotások vesznek 
részt. 

Információ és regisztráció:
tel: 06-20/320-5599,
e-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu
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A nők arcán alkalmazott IPL tartós-végleges
szőrtelenítés segít megszabadulni a zavaró szőrszálaktól

Akinek folyamato-
san gondot jelentenek 
az újból és újból meg-
jelenő szőrszálak, aki-
nek napról-napra vagy 
hétről-hétre folya-
matosan csipeszelni, 
gyantáznia vagy ne-
tán borotválnia kell, 
neki a lehető leg-
jobb megoldás az 
IPL tartós-végleges 
szőrtelenítés, amivel 
kiküszöbölhető a be-
nőtt szőrszálak okoz-
ta kellemetlenség is. 
Az IPL villanófényes 
szőrtelenítő készü-
lékünk magas, 50J teljesítménye a 
rádiófrekvencia előnyeit is ötvözi a 
még nagyobb hatékonyság érdekében, 
szemben a reklámokban otthoni keze-
lésre ajánlott készülékekkel, melyek 
csupán 3-10J rendkívül gyenge telje-
sítménnyel rendelkeznek. 
Hogyan képzeld el a szőrök ritkulását?

Az arcon a kúra megkezdésekor sű-
rűbben javasolt a kezelés ahhoz, hogy 
már ez elején optimálisan szőrmentes 
felületet biztosítsunk. Majd ahogy rit-
kul, gyengül a szőrzet, egyre ritkáb-
ban van szükség újabb kezelésre. A 
kezelési sorozat intenzív indítása 
meghozza a látványos eredményt. Az 

eljárás egyre hosszabb 
szünetekkel, de leg-
alább egy-másfél éves 
perióduson keresztül 
rendszeres kezelést 
igényel, hogy a legtöbb 
szőrnövekedési cik-
lus lefedhető legyen. 
Majd később az ered-
mény fenntartásához 
igény szerint, de egy-
re ritkábban fenntar-
tó kezelés javasolt. A 
teljes kúrát követően 
a szőrök 70-80, de 
akár 90 százalékos 
csökkenése is várható. 
Szalonunkban az IPL 

kezelést 2004 óta, azaz már 14 éve 
sikeresen alkalmazzuk.

Bejelentkezés és bővebb információ: 
Dermisz Kozmetika Fonyód

06-30/267-9371,
exkluziv-kozmetika.hu/tartos-

vegleges-szortelenites
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Múzeum

Kikötő

Dísz tér

Gimnázium

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kossuth erdő

FONYÓDI
PROGRAMOK

Október 15-től November 24-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Október 17. szerda,

18 óra

Október 19. péntek,
14 óra

Október 20. szombat,
10 óra

Október 23. kedd,
17 óra

Október 26.-27. (péntek, 
szombat) 10-18 óra

Október 26. péntek,
14 óra

Október 26. péntek,
18 óra

Október 28. vasárnap,
18 óra

Október 29. hétfő,
14 óra

Október 30. kedd,
15 óra

Október 30. kedd,
17 óra

November 9. péntek,
16 óra

November 9. péntek,
17 óra

November 13. kedd,
18 óra

November 24. szombat,
18 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

A regisztrációhoz kötött programokra a jelentkezést az alábbi elérhetőségeken lehet leadni: muvelodesihaz@fonyod.
hu , 06/20-320-5599, 06/85-900-050 vagy személyesen a Kulturális Központban!

„Lelkem Aranyom”
kétszereplős monodráma színházi előadás

A Fonyódi „SIRÁLY ART” Képző és Iparművészeti Kör
kiállításának megnyitója.

Eszterhai Katalin (Torontóban élő magyar újságíró és producer) 
könyvbemutatója

Ökumenikus Kulturális Estek: Böröczky Blanka régész előadása: 
Szkíta kori tetoválások Belső-Ázsiában

Idősek hónapja ZÁRÓ rendezvény: Márton napi libavacsora,
gálaműsorral (regisztráció: november 6-ig!)

R. KÁRPÁTI PÉTER: „Halálközeli élmények” című könyv
bemutatója

Színházi előadás - Örkény István: Tóték tragikomédia,
kamaraváltozat két felvonásban Jegyár: 2.500 Ft

ERDÉLYI LILI ADA: „Számos ok a (pár-) kapcsolati kérdéseink föltér-
képezésére a számmisztika elemző módszerével.” című előadása 

Sétahajózás a Balatonon (regisztráció október 17-ig!)

Emlékezés az 1956-os forradalomra és szabadságharcra

Országos Rajzfi lmünnep

A fonyódi Gimnázium alkotó öregdiákjainak kiállítása

Kézműves foglalkozás

Kegyeleti megemlékezés 

Tök jó Nap - gasztronómiai, családi rendezvény

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

Kikötő

Dísz tér

Gimnázium

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kossuth erdő

Katolikus miserend
Nagyboldogasszony plébániatemplom

(Fonyód, Templom u. 9.):

első péntekenként 17 óra,
vasárnap 11 és 17 óra

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

Vasárnap 8 órakor.
Novembertől: 9.15 óra

Ligeti Nagyboldogasszony kápolna
(Fonyódliget, Templom tér 1.)

Vasárnap 9:15 órakor
Novembertől: május első vasárnapjától

Bélatelepi Szent Anna kápolna 
(Bélatelep, Szent István tér 16.)

május első szombatjától

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

• október 21. vasárnap 9:30  istentisztelet
• november 4. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
• november 18. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaórák
november 14-én, szerdán 16 órakor

Schmidt Zoltánnénál (Fő u. 39.)

Ökumenikus Kulturális Estek a Múzeumban
október 30-án, kedden 17 órakor

Böröczky Blanka régész előadása

Szkíta kori tetoválások Belső-Ázsiában

Református Istentiszteletek
rendje

Református istentisztelet
Vasárnaponként 11 órától istentisztelet 

• Október 28. Presbiterek vasárnapja, konfi r-
máció és keresztelés
• November 4. családi istentisztelet

Házi bibliaórák időseknek:
• október 11. 9.30. Mező u. 5.
• október 25. 9.30. Szent István u. 96.
• november 15. 9.30. Badacsony u. 11.

Bibliaóra csütörtökönként 18 órától a 
FOKIban

Régiós Reformáció Emlékünnepség hang-
versennyel, ünnepi úrvacsorás istentisztelet 

szeretetvendégséggel október 31-én 17 órától 
a FOKI-ban. 

Honlapunk: vizmellettifa.org

A Múzeum
nyitva tartása:

Október 1-től december 22-ig

Kedd-szombat: 8.00-tól 16.00-ig.

Vasárnap, hétfő: zárva.

A halászati kiállítás
november 5-ig megtekinthető.

Fonyód kártyával ingyenesen
látogatható a múzeum

minden kiállítása!

A Fonyód Média
Nonprofi t Kft.

adminisztratív munkakörbe
álláspályázatot hirdet. 

Foglalkoztatás:
8 órás éves állás. 

Jelentkezni az
allas.fonyodmedia@gmail.com 

címen lehet!

Fonyód Média Nonprofi t Kft.
www.facebook.com/fonyodmedia
www.youtube.com/fonyodmedia
www.fonyod.hu

A Fonyód TV adása az
Invitel kábelrendszerén

is elérhető.

Tisztelt Lakosság! 
Vízjogi létesítési engedély nélkül 
megépített kutakkal kapcsolatos 

jogszabályi előírásokról,
bejelentési kötelezettségről 

honlapunkon (www.fonyod.hu) 
tájékozódhatnak. 

LIONS bál
2018. november 10., szombat 19 óra,

Mátyás Király Gimnázium
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A Szociális Központ hírei

Szeptemberi események

A NAV tájékoztatása szerint a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %- ának felaján-
lásából 84.527 Ft-t sikerült összegyűj-
tenünk. Köszönöm mindazoknak, akik 
a Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak 
Baráti Köre javára rendelkeztek.

A Badacsonyba tett kirándulásunk 
vidáman, jó hangulatban telt el. A 
többség hajóval utazott, de voltak, akik 
vonattal érkeztek. Mindig nagy öröm 
az egymással való találkozás. A szü-
reti felvonulás sokszínű forgatagában 
kóstolgattuk a fi nom borokat, majd 
megebédeltünk. Ezt követően kisebb 
csoportokban elsétáltunk a közeli pin-
cékhez, ahol jókat beszélgettünk. Akik 
nem akartak gyalogolni, azok a néptán-
cosok műsorát nézték meg. Fonyódra 

A Szociális Központ idősei ismét 
megmutatták, hogy kreativitásuk pá-
ratlan. Egy esküvőre készítettek virág-
falat, és egyéb dekorációs elemeket. 
Van, aki festett, van aki 
ragasztott, van, aki haj-
togatott. Igazi csapat-
munka és szorgos kezek 
által készült el a minden 
túlzás nélküli remekmű, 
mely nemcsak az ifjú 
pár, de a násznép tetszé-
sét is messzemenőleg 
elnyerte. 

Jelenleg az „Idősek 
hónapja” rendezvényso-
rozat programjaira ké-
szülnek, hiszen a vacso-
rák helyszínéül szolgáló 
étterem dekorációját ők 
készítik, valamint ez év-
ben ők tartják a kézmű-
ves foglalkozást is, 
melyhez már készülnek 
az alapanyagok. Ezen 
foglalkozásra minden 
kedves érdeklődőt nagy 

érkezvén búcsút vettünk egymástól és 
ígértük, hogy jövőre újból itt leszünk. 

Az 1968-ban érettségizett  négy osz-
tály mindegyike megtartotta az „arany 
érettségi találkozóját”, szép számmal 
megjelentek a jubiláló volt diákok.

A gimnázium tanulói számára Csa-
ládtörténeti pályázati felhívást készí-
tettünk, amelynek beadási határideje 
2019. február 20. A legjobb munkákat 

könyvutalvánnyal díjazzuk.
Október 26-án 14 órai kezdettel 

kerül megrendezésre az „Öreg és Ifjú 
diákok kiállítása” a fonyódi Kulturális 
Központban. Szeretettel várjuk az ér-
deklődőket!

Novemberben papírgyűjtés lesz a 
Mátyás Király Gimnáziumban, kérjük, 
aki tud, segítsen!

        Németh Julianna

szeretettel várunk!
A Család- és Gyermekjóléti Szolgá-

lat, valamint a Központ munkatársai 
az idei évben is részt vesznek a Tök Jó 

Napon, ahol csillámtetoválóként tevé-
kenykednek 12 órától délután 16 óráig. 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyo-
kat egyaránt!

A Szolgálat október 
17-én tartja meg soron 
következő ruhabörzéjét, 
délelőtt 10 órától.

A Központhoz ez év 
szeptember 1. napjával 
új feladatot rendeltek, 
óvodai és iskolai szoci-
ális segítés keretében 
ismét új munkavállalók-
kal bővült csapatunk. 
Jelenleg két álláshe-
lyet sikerült betölteni, 
a további álláshelyek 
betöltése folyamatban 
van. A kollégák az ok-
tatási-nevelési intézmé-
nyekben látnak el segí-
tői feladatot, a tisztelt 
szülők a közeljövőben 
külön tájékoztatásban 
részesülnek erről az új 
szolgáltatásról.
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LIONS hírek

Új tanév, új kezdet
2018. szeptember 1-jével új fejezet 

kezdődött azoknak a vidéki diákoknak, 
akik a Balaton Kollégium lakói lettek. 
Szeptember első hétvégéje csak róluk 
szólt, hogy megkönnyítsük számukra 
a szeretteiktől való elszakadást, a be-
illeszkedést. 

Szombaton reggeltől lehetett beköl-
tözni a szálláshelyre, ahol a csoport-
vezető, Kőhegyi Viktória tanárnő, és a 
Diáktanács tagjai várták az újoncokat. 
A délelőtt pakolással telt, amelyet a 

Kis csapatunk megtartotta évnyitó 
első gyűlését a Kulturális Központban. 
Sajnos a lecsóparti technikai okok 
miatt elmaradt. Azért jól éreztük ma-
gunkat. Fontos dolgokat beszéltünk 
meg. Többek között a Jótékonysági 
bálunk időpontját is amit november 
10-én, 19 órától szeretnénk tartani 
a Gimnázium aulájában, mint az már 
hagyomány is. Szeretettel hívunk, és 
várunk minden bálozni szerető Fonyó-
dit, és nem Fonyódit, aki ezzel támo-
gatja karitatív munkánkat. Szeretnénk 
a szokásos ruhabörzénket is meg-
tartani. Egyenlőre helyet keresünk, 
mert sajnos a jól bejáratott Tungsram 
üdülőt lebontották. Reméljük, hogy 
hasonló jó helyet sikerül találni. Leve-
let kaptunk Wolfhagenből. Az ottani 
testvér klubunk néhány tagja szeret-
ne meglátogatni bennünket november 
folyamán. Szeretettel várjuk Őket, 
hiszen nagyon sokat köszönhetünk 

szülői értekezlet, illetve a fiatalok kör-
bevezetése, tájékoztatása zárt. Majd 
ismerkedési est várt rájuk. Humoros 
bemutatkozások, játékos névtanulás, 
csapatépítő feladat került a palettára. 
A játékesten jó hangulatot és családi-
as miliőt teremtettünk együtt. Ezután 
diszkó volt és a takarodó, az első éj-
szaka a kollégiumban. Vidámság, sze-
retet fonta körül az éjszakát. 

Vasárnap városnéző túra volt dél-
előtt Kötél Tiborné, Mariann ápolónő, a 

csoportvezető Viki 
néni és a DT-sek 
kalauzolásával. Út-
vonalunk érintette 
a diákok számára 
fontos helyeket: 
Spar, Kulturális 
Központ, iskolák, 
orvosi rendelő, 
gyógyszertár. In-
nen élménydúsabb 
volt a túra, nekiin-
dultunk a hegynek. 
Az erdei ösvényen 
át eljutottunk a ka-
tolikus templom-
hoz, az általános 
iskolához, a Várhe-

gyi kilátóhoz. A Polgármester Úr jóvol-
tából a kilátón ingyen gyönyörködhet-
tünk az Isten adta csodás látképben. 
Utunkat a Szaplonczay Manó sétány 
felé folytattuk, majd a bélatelepi strand 
mellett a kikötő mentén tértünk vissza 
a kollégiumba. Délutántól pedig már a 
felsőbb éves kollégistákkal találkoz-
hattak az újak. 

A tanév kezdetét vette és azon fá-
radozunk, hogy segítsük diákjainkat 
a tanulmányaikban egy emberséges, 
családias légkörben. Mindezt hagyo-
mányőrző programjainkkal színesítjük. 
Jelenleg az 1-es csoport bemutatkozó 
műsorral készül, amely sok vidám pil-
lanatot és meglepetést tartogat. Hittel, 
reménnyel és szeretettel vártuk az el-
sősöket, mert hisszük, hogy mindany-
nyian képesek leküzdeni nehézsége-
iket, mert bennük van a lehetőség. Él 
bennünk a remény, hogy minden „báb-
ból” pillangó lesz, mert mindenkiben 
ott a tehetség, csak kamatoztatni kell. 
Szeretettel gyógyítjuk hibáikat, hogy 
szemünkben megláthassák valódi ön-
magukat.   

  Kőhegyi Viktória 
  csoportvezető,
  nevelőtanár

nekik. A RUHAVÁSÁROKAT. A NEA pá-
lyázaton nyert működési támogatás 
- 200.000.- Ft- megérkezett a szám-
lánkra. Folytatni tudjuk a támogatott 

tanulóink segítését. A mellékelt kép 
egy korábbi látogatáskor készült né-
met barátainkkal.

         Fábián Lászlóné
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Mátyás Király Gimnázium - ERASMUS+
Nemzetközi diáktalálkozó Fonyódon

Október 6. - A Vértanúk emlékezete

2017-ben ismét két Erasmus+ KA2-
es európai uniós pályázaton nyert tá-
mogatást a fonyódi Mátyás Király Gim-
názium. Ezek közül az egyik fő témája a 
múzeumpedagógia, saját virtuális mú-
zeum kialakítása, és annak vizsgálata, 
hogy milyen módon egészíthetik ki mú-
zeumlátogatások az oktatást, hogyan 
lehet beépíteni a tananyagba 
a múzeumokban fellelhető 
csodás anyagokat, miképpen 
alakíthatja mindez a diákok 
szemléletét, gondolkodását, 
a műtárgyakhoz, történelem-
hez, művészetekhez vagy 
akár a mindennapok kultúrá-
jához való hozzáállását.

A nemzetközi projektben 
nyolc ország vesz részt, a 
Mátyás Király Gimnáziumon kívül egy-
egy francia, spanyol, portugál, olasz, 
bolgár, szlovén és lengyel középiskola 
tanárai és diákjai alkotják és alakítják 
a projektet, végzik mind közösen, mind 
egyénileg a feladatokat.

A projekt 2017 őszén indult a szicíliai 
Salemi városában, ahol az első tanár-ta-
lálkozón a feladok kitűzése, elosztása, a 
látogatások időbeli beosztása volt a cél. 
Ezt követte 2018. februárjában egy spa-
nyolországi találkozó, majd áprilisban a 
szlovéniai Domzale város középiskolája 
adott otthont a tanár-diák találkozónak.

A projekt legnagyobb találkozójának 
házigazdája azonban a Mátyás Király 
Gimnázium, a hét országból 64-en ér-
keztek hozzánk (17 tanár és 47 diák). 
Nem könnyű egy ekkora létszámú, egy 
hetes projekttalálkozó megszervezése, 

de a már számos projektet és diákcse-
rét lebonyolító kollektíva tartalmas és 
színes programot szervezett a partner-
iskolák tanárainak és diákjainak. A pro-
jektvezető Szilasi Gábor tanár úr, segítői 
Babodi Gergő és Keserű Zoltán, de több 
kollégát is bevonnak a tanári karból a 
projektbe.

A magyarországi találkozó 
programjai is a múzeumok 
köré épülnek, minél színe-
sebb képet adva e terület 
gazdagságáról, sokszínűsé-
géről.

Október elsején méltó mó-
don fogadta Fonyód városa 
és az iskola a vendégeket, 
a Művelődési Házban a Fo-
nyódról készült film levetíté-

sét és egy kis műsort követően Gyurina 
Mária képviselő asszony és Bántó 
Zsuzsanna igazgatónő köszöntötte a 
résztvevőket, kívánva nekik kellemes és 
hasznos munkát és időtöltést Fonyó-
don, Somogyban és Budapesten.

Pénteken, 12 órától tartották a vá-
rosi ünnepséget Fonyódon, a hagyo-
mányok szerint a Palonai Magyar Bá-
lint Általános Iskola előtti kopjafánál. A 
déli harangszót követően bevonultak a 
Kishuszárok, azaz a Fonyódi Császár-
Huszár Hagyományőrző Gyerekcsapat, 
majd megkezdődött a megemlékezés. 

Az általános iskolások műsora Vára-
di Gyula felkészítő tanár és a szereplő 
diákok színvonalas munkáját dicsérte. 

Október 6-án az aradi vár tövében 
1849-ben hősi halált halt vértanúkra 
emlékezünk. Ezen a szomorú napon 
tizenhárom tábornok vesztette életét 
Aradon, de előtte és utána még három 
tábornok halt meg kötéltől vagy go-
lyótól. Pesten több mint harminc em-
bert végeztek ki 1848-és 1850 között, 
ugyanebben az időszakban Pozsony-
ban tizenkettő, Kőszegen pedig nyolc 
mártírja volt a magyar küzdelemnek. 

1849. október 6-án végezték ki gróf 
Batthyányi Lajost is, az első felelős 
magyar miniszterelnököt golyó által. 

Varga István helytörténész kutatása 

nyomán helyi vonatkozást is megtud-
hattunk: 

Amikor a kivégzett hősökre emléke-
zünk, említést kell tennünk egy olyan 
vértanúról is, aki megfordult város-
unkban, az akkori kis halászfaluban: 
Noszlopy Gáspárt, Somogy vármegye 
Kossuth által kinevezett kormánybizto-
sát 165 évvel ezelőtt, 1853 márciusá-
ban végeztette ki az elnyomó osztrák 
hatalom. 

Noszlopy Gáspár a szabadságharc 
bukása után, bujdosása idején járt 
testvérével Fonyódon. Hazaküldött 
egyik, 1850. márciu-
sában keltezett leve-
lében reménykedés-
sel írta, hogy ha újra 
sikerül felemelniük a 
szabadság zászlaját, 
akkor - idézem - „vá-
rat építtetek majd Fo-
nyódon, és Somogy-
ban főispán leszek.” 
E levelét megelőzően 
nem csak ő, hanem 

bátyja, Noszlopy Antal is említést tett 
naplójában Fonyódról, amikor 1849 
szeptemberében közösen Fonyódra 
érkeztek, s a fonyódi Várhegy hadi 
célra történő hasznosításáról érte-
keztek. 

Noszlopy Gáspár a magyar szabad-
ságharc egyik híres mártírja, neve az 
abszolutizmussal szembeni, megalku-
vás nélküli ellenállás szimbóluma lett 
a halálát követő évtizedekben.

Noszlopy Gáspár emlékét híven 
őrizzük, s ilyenkor Érte is ég egy mé-
cses a kopjafánál.
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Ambrus Attila a fonyódi közönség előtt

A régi ház

Ambrus Attila neve ma sem kelt 
kevesebb ilyen vagy olyan indulatot, 
mint a kilencvenes években.

Van, aki úgy tartja, ő egy bűnöző, 
aki embereket félemlített meg, ami-
kor elvette mások pénzét, amiből Ő 
jó darabig vígan élt. Elkapták, leülte 
büntetését. Ma, úgymond sztárolják, 
életéről Magyarország második leg-
drágább filmjét készítették el.

Mások a rossz körülmények közt 

Ez a ház volt gyermekkorom me-
sebeli várkastélya, melyet nagyapám 
a háború előtt kezdett el építeni. Ha 
lehunyom a szemem, magam előtt 
látom a széles, sarabolt utakat, a fe-
hérkérgű három nyírfaóriást, a faluban 
egyedülálló, csodálatos fenyvest, mely 
eltakarta az épületet a kíváncsi tekin-
tetek elől, s a házat, melynek falai két 
oldalról egy védett, belső udvart fogtak 
közre, ahol a vén diófa 
árnyékában oly jó volt 
megpihenni. Felejt-
hetetlen nyarak ezer, 
szép emlékét őrzöm 
a szívemben. Csak ne 
kínozna mind gyakrab-
ban a régi ház sorsa 
miatt érzett bűntudat! 

Múltak az évek és 
velünk együtt öregedett 
az udvar, a kert, a bepu-
colatlan ház. Soha nem 
jutott pénz csatornára, 
a padlás leszigetelésé-
re. Már az is ünnepnap 
volt, amikor hosszú 
évek után hajópadló 

felnövő embert is látják , akinek gye-
rekkorától kódolva volt a börtön. Er-
délyből átszökve, miután nem élt meg 
a jégkorongozásból, kihasználta a 
magyar bankrendszer biztonsági ré-
seit, és ahogy Ő fogalmaz; újraosztot-
ta az anyagi javakat. 

A börtönben egy idő után megta-
nulta a kerámia szakmát, ma szerte 
az országban árulja termékeit. Kom-
munikáció szakon diplomázott, sok 

éven keresztül 
heti három-négy 
könyvet olvasott. 
Vá l a s z t é k o s a n , 
gyorsan,  megle-
hetősen pontosan 
beszél. Határozott 
hang, humorérzék 
jellemzi. Kérdé-
sekre adott vála-
szain nem gon-
dolkodik, azonnal 
mondja.  Ma már 

úgy érzi, helyén kezeli önmagát, az el-
múlt történéséket, jelenéért nagy árat 
fizetett. 

Az egykor csak a saját szabályai 
szerint élő, saját magát is űző em-
ber, ma azon van, hogy folyamatosan 
egyensúlyban legyen  környezetével, 
önmagával.

Úgy véli, a börtön, az ítélet men-
tette meg. A barátoknak és a szeren-
csének köszönheti, hogy sikerült visz-
sza illeszkednie a társadalomba. Úgy 
gondolja, aki szabadul, és nélkülözi 
ezeket, annak esélye sincs a boldogu-
lásra.

Ambrus Attila példáján, felül kell bí-
rálnunk véleményünket a börtönviselt 
emberrel kapcsolatban.

Még itt cseng a fülemben a közön-
ségtalálkozó vége felé tett mondata: 

„Nincs olyan, hogy én feladom”, lel-
kiereje, acélossága, mindenképp kö-
vetendő.

           Mellory

került a döngölt, földes szobákba, s a 
téglás aljzatú konyha is cementlapot 
kapott. Amikor végre villany-áram vilá-
gított a házban, megünnepeltük, akár-
csak a víz bevezetését. 

Lassan felnőtt a második nemze-
dék is. Az élet mindnyájunkat másfe-
lé sodort. Egyre ritkábban fordultunk 
meg a régi házban, így nem vettük 
észre a jeleket, hogy a régi ház segít-

ségért kiált. Mire szárnyat bontott a 
harmadik generáció is, az egykor sa-
rabolt utakat benőtte a fű, a nyírfaóri-
ások már évekkel korábban kidőltek, s 
a vén diófa is kiszáradt. 

Nagynénénk halála után a régi ház 
eladásra került. Egy ideje már csak a 
temetőbe látogathatok haza, bár a kí-
váncsiság egyszer elvitt a nagyszülői 
ház felé is, melyre nem ismertem rá. 

Nagyapám csodálatos 
fenyvesét barbár kezek 
kiirtották, s a frissen 
tatarozott épület ide-
genül nézett rám mo-
dern ablak-szemeivel. 
Elsírtam magam. Ott, 
abban a pillanatban tu-
datosult bennem, hogy 
ágaink hiába ágaztak 
szerteszét a nagyvilág-
ba, a gyökereink min-
dig ahhoz a helyhez 
fognak kötni, amelyhez 
való jussunkat örökre 
eltékozoltuk.

 Lévay Mária
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VIII. Családi futónap
Szeptember 23-án került megren-

dezésre a Fonyódi Szabadidő Munka-
csoport és a FIFE szervezésében az 
idei Családi futónap, immáron nyolca-
dik alkalommal. Több mint 146 induló 
állt a rajthoz, hogy lefussa a 3 kilomé-
teres távot. Családi programról lévén 
szó minden korosztályból neveztek a 
táv teljesítésére. Szép számban jelen 
voltak az óvoda és az általános iskola 
növendékei is, akik a szüleikkel, nagy-
szüleikkel mérettették meg magukat.  
A jó időben kicsi és nagy egyaránt jól 
szórakozott. 

Eredmények:
I. Vörös István
II. Csöröncsics Barnabás
III. Csermej Jázmin

15 év alatti:
1.Kemény  Zsombor
2.Szerdahelyi Dorka
3.Németh András

6 év alatti:
1.Budai Ákos
2.Németh Balázs
3.Kardos Lilien Dorka

Női: I. hely Csermej Jázmin

 Legtöbb fővel futó osztály,
csoport:
Csiripcsőr csoport: 1.a, 7.a
 
Legtöbb fővel futó család:
Budai, Németh-Hám család
Legidősebb futó:
Pasztusics Zsuzsanna
Legjobb eredményt elért család: 
Vörös család
Legfiatalabb fővel futó:
Makai család

   Ezúton szeretnénk megköszönni 
a támogatóknak  a nagy számú fel-
ajánlást és  az önkéntesek odaadó 
munkáját: Fonyód Város Önkormány-
zata, VÜSZ, Helikon Kastélymúzeum, 
Csiszta Fürdő, Fábián Pékség, Bed 
Rock Cafe - Püspök Gábor, Port Cafe- 
Mezei Gábor, Polgárőrség, Szalai Fe-
renc, Tóti Aqua, Bikali Élménybirtok.

Gratulálunk minden célba érkező-
nek. A hagyomány nem szakad meg, 
jövőre ismét futónap!

      Szervezők

VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny
A szeptember 27-ei regisztrációval 

kezdetét vette a VI. Nemzetközi Balato-
ni Bojlis Verseny. Az idei évben kereken 
100 csapat regisztrált, közel 400 ver-
senyzővel, még több helyszínen kezdő-
dött a szeptember 28-tól október 6-ig 
tartó nemzetközi verseny.

Kovács Balázs a déli-part főbírója 
számolt be nekünk a verseny félidejé-
ben. Elmondta, hogy az idei évben - sze-
rencsére - nagyon elosztódik a halak 
fogásának aránya, az elmúlt évekhez 
képest. Nagyon kedvező az időjárás 
és rendkívüli számokat produkál a ver-
seny. VI. NBBH. A verseny 
félidejében már túl voltak 
a horgászok a 8 db 20 kiló 
feletti hal kifogásán, a ren-
geteg fogástól már ekkor 
fáradtak voltak. Révfülö-
pön horgászott a legtöbb 
csapat, Fonyódon pedig 8 
csapat volt. 

- Nagyon köszönjük a 
szívélyes fogadtatást, na-
gyon kedvesek és rendesek 

a helyiek és kollégák, akik az áram és 
vízvételi lehetőségekben segítettek. - 
mondta el Kovács Balázs.

A tavalyi évben az első és harmadik 
helyen is városunk partjain horgászó 
csapatok kerültek. 

A déli-part főbírója kiemelte: „Ma-
gyar vízen, magyar embereknek, magyar 
szervezésben hozzuk létre ezt a nem 
mindennapi Nemzetközi Balatoni Bojlis 
Versenyt hatodik alkalommal és szeret-
nénk még sokszor megszervezni… Nem 
szeretnénk 130-140 csapatnál feljebb 
menni. Azt szeretnénk, hogy minden 

csapat kényelmesen, komfortosan tud-
jon horgászni versenyünkön.”

A VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis 
Verseny féltávjánál a legeredménye-
sebb Fonyódon horgászó csapatot 
látogattuk meg. A balatonberényi-
balatonszentgyörgyi CFB Őss Carp 
Team csapattagja, Szokodi Zsolt el-
mondta, hogy nagyon jól érzik magukat 
az Árpád-parton. „Hazai pálya, de itt még 
nem horgásztunk, egyetlen egy nap esett 
ki, amikor nem tudtunk kimenni. Tökéle-
tes a verseny szervezése, ha jövőre is le-
hetőségünk lesz, eljövünk!” - tette hozzá.

A legnagyobb hal rekord-
ja a Bait Bait KoSzi Team-
hez fűződik, ami 23.225 g.

További részlete-
ket megtalálnak a ver-
seny honlapján, a www.
nemzetkozibojliverseny.
hu oldalon, illetve részle-
tes beszámolókat, csodás 
balatoni felvételeket a ver-
seny hivatalos Facebook 
oldalán tekinthetnek meg. 
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Közepes teljesítménnyel nyitott a
PSE 1926 Fonyód

A nyáron a megyei második vo-
nalba kerülő Petőfi SE hullámzó tel-
jesítménnyel nyitotta a bajnokság 
őszi szezonját. Az első fordulóban, 
augusztusban nem lépett pályára a 
csapat Lengyeltótiban, hiszen szám-
talan labdarúgó éppen a vendéglá-
tásban keresi a kenyerét, így nehéz 
lett volna egy megfelelő összeállítás-
sal utazni a szomszéd településre. A 
tótiak partnerek voltak, a találkozót 
október 31-én, szerdán 13 óra 30 
perctől pótolják a felek.

Nem volt könnyebb dolga a nyá-
ron kinevezett új vezetőedzőnek, a 
játékosként továbbra is aktív Bara-
nyai Dávidnak a továbbiakban sem, 
hiszen a Mezőcsokonya nem fogad-
ta el a halasztási kérelmet, így egy 
meglehetősen fiatal csapattal tudott 
a Fonyód kiállni augusztus köze-
pén. A tapasztaltabb vendégek egy 
gólgazdag találkozón el is vitték a 3 
bajnoki pontot a József utcából, gól-
jainkat, Bór Norbert és Molnár Martin 
szerezték. 

Bizakodásra adott okot tehát, 
hogy az amúgy jelentősen átalakított 
keret, amely elsősorban megfiatalo-
dott, ha több tapasztalatot szerez, 
akár ütőképessé is válhat. Sikerült is 
javítani idegenben, hiszen a Somogy-
jád otthonából Valkó Tibor korai gól-
jának köszönhetően győztesen tér-
tek haza futballistáink. Ehhez persze 
az is kellett, hogy ezen a mérkőzésen 
már több rutinos játékos is szerepel-
ni tudott.

Fontos hazai győzelmet arattak a 
fiúk lendületből a Barcs ellen, amely 
azóta is stabilan szerepel a bajnok-
ságban. A 2-1-es győzelemhez két 
tapasztaltabb játékos, Andermann 
Máté és Geiszt Tamás góllal járult 
hozzá. Ezen a meccsen az utolsó 
pillanatban Lelléről igazolt középpá-
lyás, Mátyás Kristóf János is bemu-
tatkozhatott.

A hullámzó forma miatt Berzencén 
egy 4-2 -es vereség csúszott be az 
ötödik fordulóban, a fonyódi talála-
tokat az ősszel egyaránt másodszor 
eredményes Andermann Máté és Bór 
Norbert jegyezték.

Egyszer fent, egyszer lent, szokás 
mondani, vereség után győzelem 
következett hazai környezetben a 
Balatonberény ellen. Nehezen indult 
az összecsapás, a berényiek tizen-
egyest is rontottak, de végül 3-0-ás, 
meggyőző diadal lett a vége. Valkó 
Tibor, Kristóf György és Andermann 
Máté tudott betalálni. 

Ha egy üzlet beindul? Kiskorpádon 
gólzáport láthatott a kilátogató kö-
zönség, ebből pedig a Petőfi SE jött 
ki jobban, győzelem! 4-3 ide, gólszer-
zők: Valkó Tibor duplázott, Geiszt Ta-
más és Andermann Máté. Utóbbi már 
4 találatnál jár az idényben. 

Ekkor gondolhatta mindenki, az 
Öreglak ellen is meg lesz a siker, itt-
hon. Úgy is indult, már a tizedik perc-
ben vezetett a hazai csapat: Valkó 
Tibor negyedszer volt eredményes a 
szezonban, azonban a vendégek vé-
gül fordítani tudtak és nyertek 2-1-re. 

Eddig a csapat kétarcú teljesít-
ményt nyújt, hét mérkőzésből négy 
győzelem és három vereség a mér-
leg, 15 rúgott és 14 kapott gól a mu-
tató. Az összeállításban általában 
vegyesen kapnak helyet a fiatalok 
(úgy mint Molnár Martin, Mezriczky 
Zoltán, Fehér Bertalan, Jóna Zoltán, 
Tompa István) és a rutinosabbak 
(például: Valkó Tibor, Andermann 
Máté, Geiszt Tamás, Varga Balázs). 
Az is pozitív lehet, hogy a gólokon 
többen megosztoznak, Andermann 
és Valkó négyszer, Bór és Geiszt két-
szer, Kristóf György és Molnár Martin 
egyszer ünnepelhetett eddig. 

A Lengyeltóti vendégeként egy 
esetleges győzelemmel a dobogó 
közelébe érhetnek Baranyai Dávid 
fiai és talán jó hír az is, hogy a je-
lenleg listavezető Mezőcsokonyával, 
a második Barccsal és a harmadik 
Öreglakkal már megmérkőztek. A téli 
szünetig a felemás forma ellenére is 
odaérhet a gárda a dobogó közelé-
be, feltéve, hogy a papíron könnyebb 
ellenfelek ellen kiegyensúlyozottab-
ban, jobban szerepelnek majd.

Hajrá, Fonyód! 

             szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó 2 méter magas újszerű pony-
vagarázs  50.000.-Ft. Téligumi 4 
db.4 lyukú 175/70 R14  felnivel 
együtt. 20.000.-Ft. 4 db. téligumi 
165/70  R14  81T M+S  5.000.-
Ft. 3 db. 13 colos 4 lyukú vasfelni 
10.000.-Ft. Új  120-as fekete füst-
dob 1 méter magas  10.000.-Ft. 
Üvegballon több féle méretben.  
Tel.: 06-70/276-0019

•••
Elektromos három kerekű 
rokkantkocsi, fűnyíró és sövény 
nyírógép jutányosan eladó! Tel.: 06-
85/362-339 

•••
Must eladó 3 literes kiszerelésben! 
Ár 1300 Ft / 3 liter Tel.: 06-30/723-
1370

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.

Boros hordók 100-220 literesek jó 
és újszerű állapotban eladók! Ár: 
40-70 Ft / liter Tel.: 06-20/216-1056

•••
Takarítást, alkalmi gyerekfelügyelet 
vállalok! Tel.: 06-30/484-6852

•••
Receptözön eladó: régi magyar 
konyha, Maggi Főzőstudió Ma-
gazin, Fakanál, Stahl magazin 
(2016), összesen 16 db és legalább 
100 szóló recept egyben! 1.000 
Ft.Horgonylánc 20 méteres, nem 
rozsdásodó, saválló acélból. Sté-
gek téli kikötéséhez is ideális. Tel.: 
06-20/930-9844

•••
Fonyódon háromszobás lakás al-
bérletbe kiadó! Munkásoknak is! 

Tel.: 06-30/363-5981
•••

Eladó két darab kiváló minőségű 
(60 L, 79 L) vörösboros tölgyfa hor-
dó. Ár 110 Ft / L. Tel.: 06-30/406-
7919

•••
Hastánc órák Fonyódon, szerdán-
ként 18 órától a Feng Shui Galériá-
ban. Tel.: 06-70/623-1924

•••
Régi antik rádiót vásárolnék. Fo-
nyód, Balatonboglár, Balatonlelle, 
Balatonfenyves környékén! Elérhe-
tőség: pajtello@gmail.com Tel.: 06-
30/895-8245

•••
Leanderek eladók! Tel.: 06-20/476-
0746

Vitorlás sportélet - utánpótlás képzés a Vízisport 
Központban

A Vagabund Vitorlás Sportegyesület 
küldetésének tekinti, hogy Fonyódon ne 
csak népszerűsítse a vitorlás sportot, 
hanem bárki számára elérhetővé tegye 
azt. Fontos a versenyeztetés is, de a 
legfontosabb az utánpótlás 
nevelés.

A fonyódi hegy lábánál mű-
ködő Vízisport Központban 
kajakozni, kenuzni is lehet, 
nem csak a különféle vitor-
lás hajótípusokkal tanulni, 
fonyódiaknak ingyenesen. 
Akár rekreációs foglalkozá-
sokra is van lehetőség és 
eseményekkel is hozzájárul 
az egyesület a város életé-
hez. Ilyenek voltak a sport és 
egészségnapok az elmúlt négy évben 
az általános iskolában. Ehhez kapcso-
lódóan a tervek szerint a következő báli 
szezonban egy vitorlás bált szerveznek 
majd. A neve Nyugati - medence Vitor-
lás Bál lesz, célja, hogy egy olyan társa-

www.fonyod.hu

sági eseményt tudjanak létrehozni, ahol 
a szülők, a támogatók, a segítők meg-
ismerhetik azokat a gyerekeket, akik 
részt vesznek a programban, akikért ez 
az egész tevékenység megszületett.

Nonprofit keretek között működ-
nek, alacsonyan tartott költségekkel 
szerveznek rendezvényeket, táborokat, 
versenyeket, ezen felül pedig az önkor-
mányzat felé karitatív jellegű vállalás 
volt, hogy évente 10 hátrányos helyzetű 

gyermek képzését díjmentesen vállal-
ják. Ebben a Vagabund még felül is tel-
jesít, hiszen már nem először 17-18 fő 
részesült ebben a támogatásban.

Az idei nyári szezonban elvégzett 
szakmai munkával nagy lé-
pést tett a Sportegyesület a 
vitorlás sport még szélesebb 
körű népszerűsítéséért, a Nyu-
gati – medence Utánpótlás 
Vitorlás versenysorozat életre 
hívásával pedig sokat tettek 
ezért a régióban is, három 
másik egyesülettel karöltve. 
A Magyar Vitorlás Szövetség 
támogatásával megvalósult 
négyállomásos kupasorozat 
egyik versenyhétvégéje Fo-

nyódon volt. Nagy sikere volt a verse-
nyeknek Ábrahámhegyen, Balatonmári-
afürdőn, Keszthelyen és településünkön 
is, ez pedig visszaigazolta az összefo-
gás jelentőségét és hatékonyságát.

          szerkesztőség
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17.00 óra
- Himnusz

- Köszöntő / Erdei Barnabás önkormányzati képviselő,  
Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

- Ünnepi beszéd / Tóth Eszter Zsófia PhD történész  
(Veritas Történetkutató Intézet)

- Emlékműsor / Mátyás Király Gimnázium diákjai
- Szózat

18.00 óra
- Koszorúzás az 1956-os emlékműnél  

(Balaton Kollégium, Hunyadi János u.)

1956-os megemlékezés

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc  

évfordulójának emlékére  

 ünnepséget rendez, amelyre tisztelettel hívja és várja  
Önt, családját, barátait és ismerőseit  

a Fonyódi Kulturális Központ Színháztermébe  (Fonyód, Ady Endre u.17.).

2018. október 23-án, kedden 17.00 órakor

Műsor
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