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Döntött a Képviselő - testület
A 2018. október 18-i ülés összefoglalója

A Metz Kft felperes által az Egész-
ségügyi Nonprofit Kft.-vel szemben 
indított kártérítési perben Metz Kft. 

felperes peren kívüli ajánlatot terjesz-
tett elő az Egészségügyi Nonprofit 
Kft. felé. 

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, mint tulajdonosi 
jogkörben eljáró, nem járult hozzá, 
hogy az Egészségügyi Nonprofit Kft. 
peren kívüli megállapodást kössön 
42.000.000.- Ft kifizetésére Metz Kft. 
felperessel, az általa indított kártérí-
tési perben. 

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Fonyódi Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2018-as nyári idegen-
forgalmi szezonban végzett tevékeny-
ségről szóló beszámolóját elfogadta. 
Többek között az alábbiak derültek ki 
a testület elé került anyagból: 

Az eszközállományt tekintve a szál-
lító járművek területén történt elmoz-

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a Fonyódi Polgár-

mesteri Hivatal
2018. december 21. – 2019. január 2. között igazgatási szünetet tart. Az 

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

nyilvános elérhetőségünkön tehetik meg.
   Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

       Nagy Brigitta sk.
       aljegyző

Tisztelt Lakosság!
Vízjogi létesítési engedély nélkül 
megépített kutakkal kapcsolatos 
jogszabályi előírásokról, bejelen-

tési kötelezettségről honlapunkon 
(www.fonyod.hu) tájékozódhatnak.

Rendkívüli ülésen döntöttek:
A Képviselő - testület a többletköltségek fi nanszírozásáról rendkívüli ülés 
keretében döntött, ennek köszönhetően hamarosan elkezdheti a munkát a 
kivitelező az azóta kiürített Óvoda Fő utcai épületében. A Bölcsőde ez idő 
alatt is a megszokott helyen üzemel, hiszen ott csak kisebb átalakításokra 

kerül sor, melyek miatt nem kellett elköltözni.

dulás, hiszen a tavalyi év végén a Vá-
rosüzemeltetés vásárolt egy Nissan 
Cabstar kisteherautót, valamint az 

idei évben 
egy Iveco 
platós te-
h e r a u t ó t 
s i k e r ü l t 
beszerez -
ni. Így már 
elmondha-
tó, hogy a 
g é p j á r m ű 
park fo-
l y a m a t o s 
megújulá-
sa nagyban 
segíti a fel-

adatok ellátását. 
A VÜSZ Kft. önálló gazdálkodá-

sú és könyvelésű pénzügyi rendszer, 
melynek forrása saját bevételekből 
és az önkormányzati támogatásból 
adódik. Saját bevételeik kapcsán (ki-
látó belépők, strand belépők, parkoló 
díjak, WC üzemeltetés) elmondható, 
hogy azok a vártál jobban teljesül-
tek, a nettó bevételük a tavalyi évhez 
képest 3 millió Ft-tal nőtt úgy, hogy 

a belépőjegyek ára és parkolódíjak 
nem változtak.  

Például: A parkoló bevételek a ta-
valyinál 967.000.- Ft-tal jobban telje-
sültek. 

A Sándortelepi Panoráma strand a 
belépődíjak ellenére is a város legfor-
galmasabb strandjaként üzemelt, az 
előző évhez képest 1,5 millió Ft-tal 
nőtt a strand bevétele. 

A kutyás fürdető hely 2018. évi be-
vétele bruttó 7.386.000.- Ft, amely 
900.000.- Ft-tal túlhaladta az előző évet. 

A Képviselő - testület következő 
ülése 2018. december 13-án, csü-
törtökön, 14 órától lesz a városhá-
za nagytermében. A testületi ülések 
teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.

	 	 											szerkesztőség

Látványterv az óvodáról
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Elköltözött az óvoda
Sikeres pályázatot nyújtott be 

az önkormányzat az óvoda felújítá-
sára, amely munkálatokat megelő-
zően bizony költözni is kellett. Az 
átmeneti időre a Fürdő utcában, a 
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturá-
lis Központ üdülőjében helyeztük el 
a gyermekeket. Ide kellett az óvoda 
működéséhez és a gyerekek minden-
napi életéhez szükséges eszközöket, 
berendezéseket, 
bútorokat átköl-
töztetni. Az óvo-
da dolgozói és a 
Városüzemelte-
tés munkatársai 
jelesre vizsgáz-
tak a pakolás so-
rán, segítségként 
pedig példátlan 
összefogásnak 
k ö s z ö n h e t ő e n 
számtalan szü-
lő csatlakozott, 
nem csak mun-
kájukkal, hanem 
e s z k ö z e i k k e l , 
szerszámokkal , 
valamint olyan 
járművekkel, amelyekkel a szállítást 
is segíteni tudták.

A rövid őszi szünet után novem-
bertől birtokba vehették a picik az új 
helyszínt, ahová a tervek szerint nyá-
rig járnak majd. A bölcsődét a felújí-
tás részben igen, a költözés azonban 
nem érinti, így a bölcsődés gyereke-
ket változatlan helyszínen látják el a 
nevelők.

Természetesen költözött az ovi 
konyhája is, a Fürdő utcában is min-
den feltétel adott a gyerekek és az 
óvoda munkatársainak étkezteté-
séhez, a bölcsőde Fő utcában való 
ellátása pedig az átmeneti időszak-
ban is megoldott lesz. Azok a külsős 
étkezők, akik eddig az ovi konyhára 
vitték az éthordójukat, az átmeneti 
időszakban a Panoráma étteremben, 
váltó éthordóval tudják ezt a szolgál-
tatást igénybe venni. 

Hidvégi József, polgármester elé-
gedetten nyilatkozott a költözésről: 
„Köszönöm a szülőknek, a városüze-
meltetés és az óvoda munkatársa-
inak, hogy ilyen lelkesen és gyorsan 

sikerült átköltöztetni az óvodát. Min-
denki örül, mert egy jó épületbe köl-
töztünk, nagyon jó a konyha szakmai 
szempontból is, a csoportok pedig 
3-3 szobába kerültek, egy öltöző-, egy 
alvó- és egy játszószoba lesz csopor-
tonként.”

Szántó Andrea, az intézmény ve-
zetője szintén a példás összefogást, 
a segítő együttműködést emelte ki, 

melyért köszönetét fejezte ki min-
denki számára.

Hangsúlyozta: „Ahhoz, hogy a köl-
tözés ilyen sikeresen lezajlott, a lebo-
nyolítását megelőző egy - két hétben 
a napi nevelőmunka mellett az óvoda 
minden egyes dolgozójától alaposan 
átgondolt, szervezett, célravezető 
munkát, kommunikációt igényelt.”

Közben az óvodapedagógusok a 
természetes élethelyzetet tudato-

san kihasználva számos lehetőséget 
biztosítottak a gyermekek számára 
értelmi képességeik, gyakorlati prob-
lémamegoldásuk, kreativitásuk fej-
lesztésére.

„A spontán játékos tanulás, tapasz-
talatszerzés lehetőségét kihasználva 
melyek tudjuk, az óvodás korosztály 
tanulási folyamatának egyik alappil-
lére, sok - sok matematikai tapaszta-

latot szerezhet-
tek gyermekeink 
kezdve a cso-
p o r t o s í t á s o n , 
szétválogatáson, 
osz tá l yozáson , 
sorba rendezé-
sen át az össze-
hasonlításokon, 
összeméréseken, 
számláláson, sa-
többin keresztül. 
E mellett a szo-
kásos gyerme-
keinknek kedves 
éneke l ge t és ek , 
d ú d o l g a t á s o k , 
mondókázások is 
napirenden vol-

tak. Mindezt természetesen a dajka 
nénik segítő támogatása is jellemez-
te.” - zárta gondolatait az óvoda ve-
zetője.

Varga István helytörténész jóvol-
tából - a 7. oldalon - az ovisok átme-
neti otthonát biztosító épületről egy 
kis történelmi áttekintést olvashat-
nak. 

	 	 												szerkesztőség
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A balatoni panoráma fővárosa lehet Fonyód 

Fonyódi az Év Balatoni Üdülőépülete

A városban található valamennyi 
kilátó környékén tervez fejlesztéseket 
a fonyódi önkormányzat. A település 
a Magyar Turisztikai Ügynökség ba-
latoni kilátók fejlesztését célzó pro-
jektjéhez kapcsolódott, 
így a Sipos hegyi- és a 
Várhegyi-kilátó környé-
ke is más arcát mutatja 
majd a látogatóknak: 
sétányokat és utakat újí-
tanak meg és parkolókat 
is építenek, de az erdei 
sétányon is telepítenek 
világítást. 

A Bartók Béla utcai 
sétányon pedig olyan 
látványosságban lesz 
részük a turistáknak, 
amilyennel garantáltan 
nem találkoztak Magyarországon. 
-Az ide tervezett kilátó ki fog nyúlni a 
levegőbe - magyarázta a részleteket 
Fonyód polgármestere. - Így egyedi ki-

A Nők a Balatonért Egyesület a Ba-
latoni Szövetséggel együttműködve 
idén először hirdette meg az Év Bala-
toni Háza építészeti díjpályázatot. A 
pályázat lebonyolítását a Miniszterel-
nökség Építészeti és Építésügyi Helyet-
tes Államtitkársága támogatta.  A BKÜ 
területén épült, 2015. január 01. után 
használatba vett épületekkel lehetett 
2018. augusztus 31.-ig pályázni három 
kategóriában:

- az év balatoni lakóháza
- az év balatoni középülete
- az év balatoni üdülő/ gazdasági épülete

látás nyílik majd a tóra. Ehhez kapcso-
lódóan a sétány is megújul: a burkolat, 
a környezet, a fakerítés, a padok. 

A városvezetés abban bízik, hogy 
az a negyvenezer ember, aki a fonyódi 

kilátókat évente felkeresi, megláto-
gatja majd ezt a látványosságot is. 

A József utcában, a Kripta villa 
szomszédságában lévő Walkó-kilátót 

elbontották az önkormányzat dönté-
se értelmében és felújították. A visz-
szahelyezést megelőzően szükséges 
a felépítmény alapjának kiépítése. 
- Elkészült a terv a teljes magaspart 

rehabilitációra, de ez 
5,3 milliárd forintba ke-
rülne, amelyre nincs 
forrás jelenleg - tudtuk 
meg Hidvégi Józseftől. 
- A Walkó-kilátó tartó-
szerkezetének megépí-
tésére, kialakítására az 
önkormányzat jelenleg 
szakemberek igénybevé-
telével keresi a műszaki 
és gazdasági szempont-
ból is legoptimálisabb 
megoldást. Az ajánlatok 
ismeretében a képvise-

lő-testület tud dönteni a munkálatok 
elvégzéséről.

             Forrás: Somogyi Hírlap

A közkedvelt sétány is megújulhat

A felhívás célja a minőségi építé-
szet népszerűsítése, megismertetése 
a tágabb közönséggel, figyelemfelhí-
vás a Balaton környezetében épített 
példaértékű épületekre.

A bíráló bizottságban a Magyar 
Építész Kamara, a Magyar Építőmű-
vészek Szövetsége, a három érintett 
megye építész kamarája, a NABE és 
a Balatoni Szövetség képviselője ka-
pott helyet. A bizottság elnöke Füleky 
Zsolt építészeti és építésügyi helyet-
tes államtitkár volt. 

A pályázatra elektronikusan lehe-

tett nevezni a megépült épületek ter-
veivel, illetve a házról készült fotókkal. 
A beérkezett pályázatokból elő-bírálat 
után a zsűri kiválasztott tizenegyet, 
melyet a helyszínen is megtekintett.

Az Év Balatoni Háza építészeti díj-
pályázat Év Balatoni Üdülőépülete 
kategória nyertese egy fonyódi nya-
raló, melynek felelős építésze Dénes 
György volt. 

Dénes György épülete nem a folyó-
iratok világából jól ismert építészeti 
alkotás. Mindenki által befogadható 
és kedvelt, emberi léptékű. Ahhoz 
hogy jól működjön, szerencsére min-
den alapanyag adott: formavilága 
visszafogott, mégis karakteres, nyí-
lásosztása harmonikus, alaprajza jól 
működő és ami további erénye: föld-
szintes. Ilyen alkotóelemek a sarkok 
lecsapásai, a lábazat magasságának 
játékai, az oromzat és nyíláskeretek 
részletei.

Az az első benyomásunk az épület-
ről, hogy ez ismerős, mintha mindig 
is itt lett volna, aztán közelről, rész-
leteiben elmerülve látjuk meg azokat 
az újragondolt finomságokat, amitől 
egyszerre lesz mai és időtálló.
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Egy kis séta a múltunkban

Elismerő oklevél és emlékérem

A Fonyódi Múzeumi és Helytörténe-
ti Egyesület 2018. október 12-én, ala-
pításának 20. évfordulóját ünnepelte. 
Tegyünk egy kis sétát az elmúlt két 
évtized jelentősebb állomásai között!

1999 márciusában fákat ültet-
tünk a Fácánosban, és fotókiállítást 
rendeztünk Fonyód múltjából.  Majd 
jött a nagy álom, a múzeum 
létrehozásának tervezése. 
2001-ben kezdeményezé-
sünkre, sok civil támogatá-
sával megírtuk az I. Széche-
nyi-terv pályázatot, majd a 
Területfejlesztési Tanácshoz 
egy újabb pályázatot nyúj-
tottunk be. Az elnyert pályá-
zatok segítségével, az ön-
kormányzat támogatásával, 
2003 novemberében a volt 
terem moziból egy korszerű múzeumi 
épület jött létre. 2004. március 15-
én nyílt meg a helytörténeti kiállítás 
bemutatásával, illetve egy időszakos 
kiállítással. Azóta közel kétszáz idő-
szakos kiállításunk volt. A kiállítók 
között nem egy Európa hírű művész 
volt jelen, mint például: Péreli Zsu-
zsa, Kubinyi Anna, Udvardi Erzsébet, 
Szmrecsányi Boldizsár, Máté Bence, 
Baricz Kati.

2006-ban két újabb pályázat se-
gítségével megnyílt a földszinten az 
Ezerarcú Balaton természetvédelmi 

Az október 18-i Képviselő - testületi 
ülésen Erdei Barnabás, a Humán Bi-
zottság elnöke adta át Hidvégi József 
polgármester, valamint a testület szá-
mára a Fonyódi Múzeumi és Helytörté-
neti Egyesület elismerő díszokleveleit 
és elismerő érmét, melyet a Múzeum 
működtetésének támogatásáért ado-
mányoztak a Fonyódi Múzeumi és 
Helytörténeti Egyesület 20 éves fenn-
állásának ünnepsége alkalmából.  

Hidvégi József felszólalásában kö-
szönetét fejezte ki az elismerésért az 
Egyesületnek és a mindenkori Képvise-
lő - testületnek is, hiszen, mint mondta, 
a testület támogatásának köszönhető-
en lehet ilyen helytörténeti értékeinket 
megőrző és bemutató Múzeumunk.

kiállítás is. A pályázatírások mellett 
egyesületünk folyamatosan végezte 
a „ház körüli munkát”: fűnyírást, ta-
karítást, tereprendezést. Hangverse-
nyeket, egyéb kulturális eseménye-
ket szerveztünk, bekapcsolódtunk az 
országos múzeumi programokba. Jó 
gazdaként folyamatosan fejlesztettük 

pályázatok segítségével a technikai 
berendezést, gyarapítottuk a gyűjte-
ményt. Még ebben az évben szobrot 
állítottunk gróf Zichy Bélának a polgá-
rok adományainak segítségével.  – A 
névsort bárki megtekintheti a szobor 
talapzatán. – 

Az évek alatt megemlékeztünk egy 
szép domborművel Színyei Merse 
Pálról, emléktáblával Velics Antalról, 
az épület építtetőjéről és Molnár C. 
Pálról, a festőről. A látogatók száma 
folyamatosan nőtt. 2007-től 2014 
végéig önkormányzati támogatással 

egyesületünk működtette a múzeu-
mot. 

Egyesületünk tevékenységi köre 
2015-től a hagyományőrzéssel, a kis-
huszárokkal bővült. Ők látványosan 
növelik Fonyód hírnevét az országos 
rendezvényeken való szereplésekkel, 
mint például: Nemzeti Vágta, Savaria, 

Budavári őrjárat és hozzák 
városunkba a hagyományőr-
zőket a Bandérium napján. 

Az elmúlt 20 év alatt nem 
nagyon volt módunk ünne-
pelni, mert minden fillérün-
ket (pályázat, adomány) a 
múzeumra költöttük. A 20. 
évforduló alkalmából azon-
ban emlékéremmel, díszok-
levéllel köszöntük meg a sok 
segítséget önkénteseinknek, 

intézményeknek, támogatóinknak. 
Köszönjük mindazoknak, akik nagyvo-
nalú támogatásukkal lehetővé tették 
a méltó ünneplést!

Egyesületünket nagy megtisztelte-
tés érte, 2018 októberében a Somogy 
megyei VOSZ bíráló bizottsága be-
válogatta a megyei Príma Díj jelöltjei 
közé. Vetélytársaink voltak a 104 éve 
alapított Berzsenyi Társaság, a nem-
zetközi hírű Kötél Mentő Egyesület. 
Ezúton is köszönjük a ránk leadott 
sok-sok szavazatot!

     Minczinger Katalin
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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! -

11.19. Hétfő Lebbencsleves
„A” Finomfőzelék pulyka apró-hússal

„B” Hentestokány párolt rizzsel

11.20. Kedd Zöldborsóleves
„A” Bakonyi harcsapaprikás  kifőtt tésztával

„B” Pincepörkölt, savanyúság

11.21. Szerda Gyümölcsleves
„A” Rántott csirkemell párolt zöldséggel, rizzsel
„B” Rántott sajt párolt rizzsel, tartármártással

11.22. Csütörtök Daragaluskaleves
„A” Rakott burgonya, savanyúság

„B” Spenót mártás főtt tojással, főtt burgonyával

11.23. Péntek Palócleves
Lekváros bukta, gyümölcs

11.26. Hétfő Kelbimbóleves
„A” Csilis bab párolt rizzsel

„B” Vagdalt szelet franciasalátával

11.27. Kedd Rizsleves
„A” Zöldbabfőzelék sertéspörkölttel

„B” Pulykarizottó

11.28. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Töltött csirkecomb burgonyapürével, savanyúság

„B” Tejfölös szelet kifőtt tésztával

11.29. Csütörtök Májgaluskaleves
„A” Rakott karfi ol

„B” Gombapaprikás galuskával

11.30. Péntek Kertészleves
Bolognai spagetti

12.01. Szombat Lencsegulyás
Kakaós csiga, gyümölcs

12.03. Hétfő Csontleves
„A” Eszterházy tokány kifőtt tésztával

„B” Paradicsommártás főtt hússal, főtt burgonyával

12.04. Kedd Karalábéleves
„A” Burgonyafőzelék vagdalt szelettel

„B” Székelykáposzta

12.05. Szerda Paradicsomleves
„A” Natúr halfi lé párolt rizzsel, citromszósszal

„B” Pirított gombás szelet sült burgonyával

12.06. Csütörtök Burgonyaleves
„A” Tejszínes csirkemell bulgurral

„B” Rakott tészta

12.07. Péntek Sertésraguleves
Aranygaluska vaníliasodóval

12.10. Hétfő Zellerleves
„A” Fejtett babfőzelék sertéspörkölttel

„B” Tarhonyás hús, savanyúság

12.11. Kedd Olasz zöldségleves
„A” Borsos-tokány párolt rizzsel

„B” Pásztor pite

12.12. Szerda Húsleves
„A” Gyümölcsmártás főtt hússal, pirított darával

„B” Vadas mártás főtt hússal, makarónival

12.13. Csütörtök Gombakrémleves
„A” Resztelt csirkemáj főtt burgonyával, savanyúság

„B” Rakott zöldbab

12.14. Péntek Francia hagymaleves
Lasagne

12.15. Szombat Töltött káposzta
Pogácsa, gyümölcs

750 Ft
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Az 1920-as évek elején gróf Zichy 
Béla 4 holdas Balaton parti területet 
adományozott a fővárosnak, hogy azon 
a fiúárvaháznak nyári üdülőtelepet tud-
janak létesíteni. Ez 1925-ben elkészült, 
megnyílt.

Egy fővárosi képviselő 1927-ben ne-
hezményezte, hogy leány árváknak nin-
csen lehetőségük nyaranta a Balaton 
mellett üdülni. Ilovszky János ezt mond-
ta: „[…]gyönyörűen van dotálva a fonyódi 
fiúárvaüdülőtelep, leányárvaházat azon-
ban nem látok, leányárvaüdülőtelepre 
egyetlen egy fillér sincs felvéve. Nekem 
tavaly alkalmam volt a fonyódi Bélate-
lepi fiúárvaüdülőtelepet megnézni és 
kijelenthetem az igen t. közgyűlésnek, 
hogy legnagyobb örömöm az volt, hogy 
egyszerre száz árva, apátlan, anyátlan 
gyermeket láttam ott künn a napfényben 
sütkérezve, életvidáman. És mikor meg-
kérdeztem Kurucz igazgató urat, aki ezt 
az intézetet ott gyönyörűen vezeti, volt-e 
ott valaha betegség, azt mondta, hogy 
nem és mióta az üdülőtelep fennáll, az 
árvagyermekek között halandóság nem 
fordult elő; egyetlen gyermek sem halt 

Budapest székesfőváros Erzsébet leányárvaházá-
nak Balaton-fonyódi üdülőtelepe

Áldozatok segítése és védelme

meg a három esztendő alatt. Ezért azt az 
indítványt vagyok bátor előterjeszteni, a 
fonyódi Zichy Béla nevét viselő telephez 
hasonlóan méltóztassék leányárvák 
számára hasonlót létesíteni...”

A telekvásárlás: 
A székesfőváros közgyűlése elhatá-

rozta, hogy „az »Erzsébet« leányárvaház 
növendékei részére Balaton-Fonyódon 
üdülőtelepet létesít s erre a Basch Fülöp 
örökösei tulajdonában lévő 1600 négy-
szögöl kiterjedésű területet 20.800,- 
pengőért megvásárolja.”

Az építési munkálatokra kiírt pályá-
zatra többen küldtek be ajánlatokat, 
ezek közül Herbert József fonyódi épí-
tőmestert választották ki, aki 108.866,- 
pengőért vállalta a kivitelezést.

A székesfőváros fonyódi leányárva-
házának építkezését 1928. év őszén 
kezdték meg, és 1929 nyarán már az 
Erzsébet-leányárvaháznak 60 növendé-
ke üdült Fonyódon a Balaton mellett. Az 
egyemeletes főépületben földszinten 
az igazgató és telepfelügyelő lakása, 
iroda, betegszoba, ápolónőszoba, 80 
árva számára közös nagyebédlő, az 
emeleten két nagy hálóterem, felügye-
lő- és tanítónői szobák, a földszintes 
gazdasági épületben a főzőkonyha, tá-
laló, mosókonyha és élelmiszerkamrák 
helyezkedtek el. Herbert József építő-
mester végezte az árvaház föld-, kőmű-
ves-, elhelyező- és vasbetonmunkáit. 

Horthy Miklósné 1935 nyarán láto-
gatta meg a két árvaházi üdülőtelepet.

Az épületet 1944. május havában a 
honvédség vette igénybe.

Az épület jelenleg is Budapest fővá-
ros tulajdonában van, a Fővárosi Roma 
Kulturális Központ üdülője. 

(Az épület létrejöttének teljes tör-
ténetét is elolvashatja a fonyodregen.
blogspot.hu oldalon)

	 	 	 Varga	István

A rendőrség és a járási hivatalok 
áldozatsegítő szolgálatai, önkormány-
zatok, egyházi és civil szervezetek kap-
csolatrendszerén alapuló, újragondolt 
áldozatsegítés és áldozatvédelem va-
lósul meg Somogy megye Rendőrkapi-
tányságain.

A Fonyódi Rendőrkapitányság 2018. 
március 1.-én kezdte meg áldozatvé-
delmi tevékenységét. Az idősek hónap-
ja keretében a helyi Rendőrkapitányság 
áldozatvédelmi referensei 2018.10.25.-
én, a helyi idősek napköziotthonában 
adtak tájékoztatást a bűnmegelőzés 
fontosságáról és az áldozatokat segítő 
szolgáltatásokról.

MI AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
CÉLJA? MIBEN TUDNAK SEGÍTENI?

Ha valaki kapcsolatba kerül valami-
lyen bűncselekménnyel vagy tulajdon 
elleni szabálysértéssel, fel kell dolgoz-
nia ennek hatásait. Természetes, ha 
ilyenkor fizikai vagy lelki problémák 
jelentkeznek, emellett előfordulhat, 
hogy anyagi nehézségei is fellépnek. Az 

Áldozatsegítő Szolgálat olyan szemé-
lyek támogatására jött létre, akik akár 
közvetlenül, akár közvetett módon, va-
lamely bűncselekmény, illetve tulajdon 
elleni szabálysértés áldozataivá váltak. 
Az Áldozatsegítő Szolgálat célja, hogy 
az elszenvedett bűncselekménnyel kap-
csolatban felmerült érzelmi, lelki, anya-
gi és más problémák megoldásához 
segítséget nyújtson. 

HOGYAN TUDNAK SEGÍTENI?
Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncse-

lekmény vagy tulajdon elleni szabálysér-
tés során közvetlenül (sértettként) vagy 
közvetett módon (pl. tanúként vagy csa-
ládtagon keresztül) áldozattá vált sze-
mélyek számára az elszenvedett bűn-
cselekménnyel kapcsolatban felmerült 
érzelmi, lelki, anyagi és más problémák 
megoldásához nyújt segítséget:

• felvilágosítást ad jogaikról, kötele-
zettségeikről, lehetőségeikről;

• érzelmi támogatást nyújt;
• jogi tanácsot ad és gyakorlati segít-

séget biztosít;

• ügyvédi segítség igénybevételéhez 
is hozzásegít;

• igazolja az áldozati státuszt;
• krízishelyzet fennállása esetén 

azonnali pénzügyi segélyt adhat (a 
bűncselekményt, vagy tulajdon elleni 
szabálysértést követő 5 napon belül be-
adott kérelem alapján)

A személy elleni, szándékos, erő-
szakos bűncselekmények sérültjei és 
a halálos áldozatok hozzátartozói szá-
mára mindezen túl állami kárenyhítést 
is adhat.

Fontos kiemelni, hogy a felsorolt 
támogatások térítés nélkül vehetők 
igénybe, de bűntetőjogi nyilatkozattétel 
szükséges a valós rászorultság és a krí-
zishelyzet felméréséhez.

Amennyiben Ön vagy hozzátartozó-
ja, ismerőse áldozattá vált, úgy kérjen 
segítséget a Rendőrkapitányságokon, 
hogy a megfelelő szolgáltatás elérésé-
ben segítséget tudjanak nyújtani!

Fonyódi Rendőrkapitányság telefon-
száma: 85/560-990
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Az ősz beköszöntével egyre több 
munkálat elvégzésére kell koncent-
rálnia munkatársainknak. Október 
hónapban is folyamatosan ügyeltünk 
a város tisztán tartására, a szemét 
összeszedésére, a belvárosi utcák 
gépi seprésére.

A közterületek sétányait, virág-
ágyásait ebben a hónapban is rend-
be tettük, a zöld hulladékot és a 
strandokon felgyülemlő uszadékot 
folyamatosan gyűjtjük és elszállít-
juk. Ebben az időszakban még aktív 
a vegetáció, ennek megfelelően a 
fűnyírási munkálatok és a sövények 
nyírása is aktuális volt. Októberben 
már koncentráltunk az egynyári virá-
gok kiszedésére, melyek helyére ár-
vácskákat és örökzöldeket ültettünk. 
Az elültetett virágokat folyamatosan 
locsolnunk kellett. 

Beszedtük a strandi bejárókat, a 
BAHART kikötőnél lévő ivókutat – víz 
és szennyvíz bekötésével - használatba 
helyeztük. Ebben a hónapban is akad-
tak olyan játszótéri eszközök, amelyek 
javításra szorultak, munkatársaink fo-
lyamatosan ügyelnek arra, hogy ezeket 
a feladatokat mielőbb elvégezzék. 

Október végén, a Turizmus Sum-
mit 2018 konferencián mutatták be 
Magyarország frissen elkészült nem-
zetközi turisztikai imázsfilmjét és 
országmárkáját!

Büszkék vagyunk arra, hogy a film-
ben látható az Emberpár szobor és a 
háttérben a páratlan fonyódi panoráma.

A Városüzemeltetés októberi munkálatai

Vegyük észre: Fonyód az országos imázsfilmben! 

Az elmúlt hetekben közlekedési 
táblákat cseréltünk le. Ároktisztítási 
és - javítási munkálatokat a Fő utcá-
ban, Bartók Béla utcában, Napsugár 
utcában, Szivárvány utcában végzett 
a Városüzemeltetés. 

A mindenszentek közeledté-
vel kiemelt figyelmet fordítottunk 
a városnak e területére, a temető 
környékének rendbetételére. Szer-
számtartókat készítettünk, melyeket 

kihelyeztünk a sírkertbe, hogy hozzá-
tartozóik sírjait rendbe tévőknek ne 
kelljen a szerszámok temetőbe cipe-
lésével fáradnia.

A sokakat érintő és megmozgató 
közös ügyért, az óvoda zökkenő-
mentes elköltöztetéséért a Város-
üzemeltetés is felelősséget és fel-
adatokat vállalt. 

      Kristóf	Györgyné

Magyarország új országmárkájának 
szlogenje: “Magyarország a csodák 
soha ki nem apadó forrása”. Ehhez vá-
lasztották be számos egyéb, csodás 
hazai látnivaló mellé a mi kikötőnk egy 
„szeletét” is. 

A cél, hogy 2030-ig Magyarország 
Közép-Európa egyik vezető turisztikai 

célpontja legyen.
A Wow Hungary szlogen egyrészt 

a “rácsodálkozó meglepetésre utal”, 
de egy mozaikszó is: a Wellspring Of 
Wonders rövidítése, amelynek fordítása 
nagyjából az, hogy a Csodák forrása.

A hozzá készült filmhez az egész 
országot bejárták összesen 6420 kilo-
métert utazva, 22 nap alatt forgattak 
majdnem 90 városban. A januárig tar-
tó kommunikációs kampány során 13 
országban (Németország, Ausztria, 
Csehország, Lengyelország, Romá-
nia, Oroszország, Szlovákia, Hollandia, 
Egyesült Királyság, Kína, USA, Francia-
ország, Kanada) hirdet majd a Magyar 
Turisztikai Ügynökség, 10 különböző 
nyelven lesznek láthatóak a hirdetések.

A film a legismertebb közössé-
gi portálon, valamint a legnagyobb 
videómegosztón is elérhető, Fonyód az 
56. másodpercnél tűnik fel.

	 	 													szerkesztőség
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Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Béke utca, Blaha L. utca 
sarkán

Gyógyintézet - Egészségfej-
lesztési Iroda

Dísz tér

Dísz tér

Dísz tér

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Panoráma Étterem

Gyógyintézet

Múzeum

FONYÓDI
PROGRAMOK

November 16-tól December 17-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
November 16. péntek,

18 óra

November 22. csütörtök,
10 óra

November 27. kedd,
17 óra

November 29. csütörtök,
17 óra

November 30. péntek,
18 óra

December 2. vasárnap,
17 óra

December 7. péntek,
17 óra

December 8. szombat,
9 óra

December 8. szombat,
10 óra

December 9. vasárnap,
17 óra

December 9. vasárnap,
18 óra

December 14. péntek,
18 óra

December 15. szombat,
18 óra

December 15. szombat,
16 óra

December 16. vasárnap,
17 óra

December 5. szerda,
17.30 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

A regisztrációhoz kötött programokra a jelentkezést az alábbi elérhetőségeken lehet leadni:
fonyodipolgariegyesulet@gmail.com, vagy személyesen a Kulturális Központ könyvtárában!

Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület táncháza

Véradás

Adventi készülődés - kézműves foglalkozás

Veress Ábel és Szentkirályi Boldizsár Adventi Koncertje

„Hosszú téli esték” adventi készülődés és interaktív előadás

III. Adventi gyertyagyújtás
(kézműves vásár 12 órától 20 óráig)

II. Adventi gyertyagyújtás
(kézműves vásár 12 órától 20 óráig)

Ökumenikus Kulturális Est: Mikes Balázs - 
Megfestett evangélium című vetített képes előadása

I. Adventi gyertyagyújtás
(kézműves vásár 12 órától 20 óráig)

„Mikulás és az erdei állatok” - a Fonyódi Pelso Főnix
színtársulat előadása

Szülő Klub; A korai mozgásfejlődés és a későbbi tanulási nehézségek
összefüggései (Nyírő Krisztina fejlesztőpedagógus előadása - Ingyenes)

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

Völcsei Judit lélekvezető, természetgyógyász - oktató SEGÍTSÉG 
A MAI KOR GYEREKEIHEZ című könyvének bemutatója 

SZELLE SZILÁRD színész, előadó, énekes
KARÁCSONYI KONCERT-je. 

Menaságra repülj! - Dokumentum fi lm és előadás
a csíkmenasági székelyekről (ingyenes, de regisztrációhoz kötött)

Simon Mária Veronika grafi kus, festőművész és
Tóth Márta festőművész kiállításnak megnyitója

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

Múzeum
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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 9.15 óra

Ligeti Nagyboldogasszony kápolna
(Fonyódliget, Templom tér 1.)
május első vasárnapjától

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

május első szombatjától

Szent József családos misék
Vasárnap 17 órától a Plébániatemplomban: 

december 9.

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

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

• november 18. vasárnap 9:30 istentisztelet
• december 2. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
• december 16. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaórák
december 12-én, szerdán 16 órakor Schmidt 

Jánoséknál  Temető u. 44.

Ökumenikus Kulturális Estek a Múzeumban
2018. november 27-én, kedden 17 órakor

Mikes Balázs előadó
Megfestett evangélium (Best of Caravaggio) 

vetített képes előadás

Református Istentiszteletek
rendje

Református istentisztelet

Vasárnaponként 11 órától istentisztelet 

A szolgálatokat december 9-ig helyettesítő 
lelkész látja el.

Az iskolai hittanórák a megszokott rendben 
folynak, a heti bibliaórák - ez idő alatt - nem 

lesznek megtartva.

Bármilyen egyházi ügyben, a gyülekezeti 
gondnok szolgál tájékoztatással!

Telefon: 30-338 9762 

Honlapunk: vizmellettifa.org

„Karó közt a potyka” halászati kiállítás Fonyódon
Örömmel értesítjük kedves láto-

gatóinkat, hogy a Karó közt a potyka 
– kisszerszámos halászati vándor-
kiállítás december 20-ig várja az 
érdeklődőket a fonyódi múzeumban.

Kíváncsi vagy, hogy
• miért a kopott fogairól volt 

megismerhető a pöndörös?
• milyen egy harcsa szája belül-

ről?
• miért van csont egy halászhá-

lón?
• miképp lehet könnyen kifogni 

egy hatalmas harcsát?
• mekkora volt a legnagyobb vi-

zafogás?

• hogy halásztak Fonyódon a fel-
menőink?

• milyen volt a téli halászat?
• hogy néztek ki a jégvermek, ha-

lászkunyhók?
A kérdésekre megtalálhatják a 

választ a kaposvári Rippl Rónai Mú-
zeum kiállításában, amely jelenleg 
itt látható a fonyódi múzeumban. 
Ezenkívül megtekinthető az utolsó 
pákászról szóló kisfilm, a gyerme-
kek számára pedig halászokról szó-
ló népmesék és múzeumpedagógiai 
eszközök biztosítják a kiállításban 
foglaltak megismerését és nyúj-
tanak kellemes kikapcsolódást. A 

családok évének alkalmából kiemelt 
programjaink között szerepelnek 
a kiállításhoz kapcsolódó családi 
foglalkozások, játszóházak, kézmű-
ves foglalkozások, amelyekre szere-
tettel várjuk a kicsiket és nagyokat 
egyaránt.

Ha kis leírásunk felkeltette a fi-
gyelmét és szívesen megnézné 
a kiállítást, várjuk szeretettel a 
Bartók Béla u. 3. szám alatt kedd-
től - szombatig 8 órától - 16 óráig, 
fonyódiaknak Fonyód Kártyával a 
belépés ingyenes!

 Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 06-20/297-8074

A Fonyódi Öreg és Ifjú diákok ki-
állítása november 22-ig látogatható 
a Fonyódi Kulturális Központban! 

Múzeum Felhívás
Idén is lesz Adventi Vásár Fonyódon. Várjuk azon kézművesek, népművé-

szek, iparművészek, alkotók és kézműves élelmiszert készítők (természe-
tes személyek, vállalkozók, gazdálkodó társaságok) jelentkezését, akik az 
adventi és karácsonyi hagyományok hangulatához illeszkedő, színvonalas 
kézműves termékekkel, valamint a télhez kötődő ételekkel és italokkal részt 
vennének a rendezvényen.

Jelentkezni emailben lehet a turisztika@fonyod.hu email címen.
Információs telefonszám:

06 20 959 7317 
             Fonyódi Turisztikai Egyesület
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A Szociális Központ hírei

Kirándulás, kiállítás

A  Mátyás király emlékév  apropó-
ján Visegrádra kirándultunk. Busszal 
érkeztünk a Fellegvárhoz, majd gyalog 
baktattunk fel a hegycsúcsot övező erő-
dítésfalakból, két toronyból és egy lakó-
palotából álló várba, közben gyönyör-
ködtünk a csodálatos panorámában. 
Leérkezvén pihentünk és közben ebé-
deltünk. Busszal mentünk  le a Királyi 
palotához, itt megnéztük a reneszánsz 
díszudvart a  Herkules-kúttal, a kiállító-
termeket, a függőkertet,  végül a kőtá-
rat. Sok szép élménnyel gazdagodtunk.

A Kulturális Központban tartottuk 
meg az „Öreg- és Ifjú diákok kiállításá-
nak” megnyitóját. Molnár Rita igazgató 
és munkatársai nagy gonddal és jó íz-
léssel rendezték el a 31 alkotó sokféle 
munkáját. Szép számmal érkeztek az 
érdeklődők, köztük a gimnázium je-

Az októberi hónap számos prog-
ramot kínált a nappali ellátás idősei 
számára is. Az Idősek Hónapja rendez-
vénysorozat ünnepi műsorral és vacso-
rával indult, majd 4-én megünnepeltük 
Klári néni 90. születésnapját. Az ünnep-
lés tovább folytatódott, hiszen 15-én 
Rita töltötte be az 50. életévét, 
melyet szintén tortával, virággal 
ünnepeltünk a nappaliban. A 19-
ei hajózás a Balatonon minden 
résztvevő számára felejthetet-
len élményt nyújtott. A nappali 
ellátás nevezett az idei Tök Jó 
Napon lebonyolított tökfaragó 
versenyre, a kompozíció gyakor-
latilag magukat a résztvevőket 
formázta meg. A nyeremény egy 
díszes oklevél, elismerő szavak 
és egy cukrászdai délután. El-
látogatott hozzánk Polgármes-
ter Úr is, aki egy délelőttön át 
beszélgetett a mindennapok-
ban felmerülő problémákról, 
kérdésekről és örömökről. Az 

lenlegi és volt diákjai, pedagógusai.  A 
köszöntő szavak után Dávid Anikó ver-
set mondott, Kalányos Mónika énekelt. 
Németh Julianna elnök röviden áttekin-
tette az év eseményeit, díjazta Jánó Vil-
mos családtörténeti írását, megköszön-
te mindenkinek a munkáját, amit az 
egyesület érdekében végzett. Ángyán 
Vera énekelt, majd Bántó Zsuzsanna 
igazgatónő ismertette a kiállítók nevét, 
elismeréssel szólt  az öregdiákok tevé-
kenységéről és megnyitotta a kiállítást, 

amely november 23-ig látogatható.
A kiállítás megtekintése után lehető-

ség volt kötetlen beszélgetésre a gaz-
dagon terített asztal mellett. Megtisz-
teltetés volt számunkra, hogy Baricz 
Katalin fotóművész,  Hidvégi József 
polgármester úr és a  Fonyód Média 
munkatársai is jelen voltak.

Köszönjük a profi  szervezést a Kultu-
rális Központnak!

		 	 								Németh	Julianna

intézmény vendégei voltak a Fonyódi 
Rendőrkapitányság Áldozatvédelmi re-
ferensei is, akik a témában egy előadás-
sal és kötetlen beszélgetéssel készül-
tek. Jelenleg lázas készülődés folyik 
a kézműves délutánra, és készülnek a 
dekorációk a Márton-napi vacsorára is.

Ezúton is köszönjük a sok színes 
programot a szervezőknek, valamint kö-
szönöm munkatársaimnak és minden 
résztvevő segítőnek a programokon 
való részvételt és segítséget.

Ismét új taggal bővült a nappali, 
melynek szívből örülünk. A ház falai 

közt jó barátságok köttetnek, 
igazi összetartó kis közösség 
alakul.

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a soron követ-
kező adományosztás-ruhabörze 
2018. november 14-én szerdán 
10 órától kerül megtartásra.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisz-
telt Lakosságot, hogy 2018. 
november 12-e a Szociális mun-
kások napja, ez alkalomból a 
2017-es évtől a Kormány mun-
kaszüneti nappá nyilvánította 
ezt a napot. Ezen a napon ezért 
intézményünk zárva tart. Szíves 
megértésüket köszönjük.  
    F.A.
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Máltai Hírek
„Amikor	a	tettek	beszélnek,	szavakra	nincs	szükség.”	–	afrikai	közmondás

LIONS hírek
Azzal kezdeném, hogy már ér-

tesültek a Facebook oldalunkról, 
a november 10-ére tervezett, és 
meghirdetett „Jótékonysági bált” 
technikai okok miatt más időpontra 
tettük. Mégpedig 2019. január 19-én 
szeretnénk megtartani. Azért esett 
erre az időpontra a választás, mivel 

Szép gondolat, bár időnként nem 
árt, ha mi is számot adunk arról a 
Fonyódi Hírmondó hasábjain, hogy 
mit tettünk, teszünk idén. Tesszük a 
dolgunkat csendben, folyamatosan 
– sajnos mindig van feladat. De min-
dig sikerül megtalálnunk a megoldást 
is, az önkéntes segítőket, a névtelen 
felajánlókat, támogatókat – ezúton is 
hálás szívvel gondolunk rájuk.

Közeleg a tél, itt a hideg évszak, a 
fűtési szezon, ilyenkor még nagyobb 
szükség van a segítségre azoknak, 
akik nehéz életkörülmények között 
élnek vagy hirtelen krízishelyzetbe 
kerültek. Ezért még inkább kérjük és 
várjuk a segítséget mindazoktól, akik 
a sajátjukból adni tudnak másoknak – 
tartós élelmiszert, meleg ruhát, tüze-
lőt, vagy csupán pár perc együttlétet, 
egy kedves szót, biztató mosolyt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-

ekkor nem ütközik más rendezvény-
nyel. A bál előtt szeretnénk korábbi 
szponzorainkat felkeresni egy kis 
támogatásért a bál sikere érdeké-
ben. Előre is köszönjük.

Sajnos a német barátaink ide lá-
togatása november első hétvégéjén 
elmarad, egy szomorú esemény mi-

att, ugyanis az egyik barátunk, W. 
Müller hirtelen elhalálozott.

Másik adománygyűjtő tevékeny-
ségünk a ruhabörze. November hó-
napban remélhetőleg sikerül meg-
tartani. Jelenleg Németországban 
gyűjtik az anyagot. Amint megfelelő 
mennyiségűt sikerül összeszedni, 
küldhetjük a fuvarost érte. A börze 
helyét sikerült megtalálni a volt Pát-
ria üzlet tulajdonosa kölcsön adja 
térítésmentesen a börze idejére. Kö-
szönjük a felajánlást. Kérjük figyel-
jék a közösségi oldalakon hirdeté-
sünket a börze időpontjáról. A hely 
könnyen megközelíthető, és sokan 
támogatnak bennünket, hogy segí-
teni lehessen az arra rászorulókat. 
Elsősorban a gyerekeket segítjük 
továbbra is.

A képen a bal oldali Willi Müller.

	 	 						Fábián	Lászlóné

lat Fonyódi Csoportja minden pén-
tek délelőtt 10-12 óra között, a Szent 
István utcai irodahelyiségében várja 
a felajánlásokat: folyamatosan van 
igény jó állapotú, meleg, főleg bébi-és 

gyermekruhákra, cipőkre, takarókra. 
Egyéb gyermekholmikkal: járókával, 
babakocsival, megunt de még hasz-
nálható gyermekjátékokkal is nagy 

örömet okozhatnak a rászoruló csalá-
doknak. Tartós élelmiszert – száraz-
tésztát, tartós tejet, müzlit, kekszet, 
konzervet is szívesen fogadunk.

A látóterünkbe került családok 
közül sokan nem tudják kifizetni az 
egyre növekvő közüzemi számlákat, 
megoldatlan gyermekük étkezteté-
se, beiskolázásuk is egyre nagyobb 
gondot jelent számukra. Mindennap 
szembesülünk ezekkel a bajokkal. 
Sajnos csoportunk anyagi támoga-
tást nem tud nyújtani, ezért kérjük, 
aki megteheti, hogy segítsen, vegye 
fel velünk a kapcsolatot és megbe-
széljük, mi módon tehet a legtöbbet.

          Köszönjük a támogatást!

	 	 Magyar	Máltai	
	 	 Szeretetszolgálat
	 	 Fonyódi	Csoportja
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„Nincs időm, nem tudok röviden írni” - Bán Mór 
fonyódi előadása

Beszámoló a helytörténeti szomszédolásról

Amíg Bán Mór néven író Bán Jánost 
hallgattam a Kulturális Központban, az 
ötlött fel, hogy ha az általános és kö-
zépiskolákban zömében ilyenek lenné-
nek a történelemórák akkor sok diák-
nak nem csupán évszámok, fogalmak 
bemagolása jutna eszébe e tárgyról.

Az elsősorban új-
ságíró, ismert sci-fi 
író, lassan tíz köte-
tes Hunyadi-ciklusá-
val napjaink legnép-
szerűbb történelmi 
témájú regényírójá-
vá is vált.

 A szerző szerint 
a kortárs írók elfe-
lejtették ábrázolni 
a történelem bizo-
nyos szakaszait, 
mintha a magyar 
történelem csak bu-
kások sorozatából 
állna. Úgy gondolja, 
hogy bőven akadnak hősi korszakai, 
színes karakterei, felemelő mozza-

Október 6-án, szombaton, hagyo-
mányteremtő szándékkal egy kerék-
páros kirándulás keretében ellátogat-
tunk Balatonfenyvesre. A múzeumnál 
összegyűlt mintegy 20 fős kis cso-
port a kerékpárútra érve újabb tagok-
kal bővült. Így  első állomásunkra, a 
Mari-Etta villához, karavánban és jó 
hangulatban ért oda a lelkes fonyódi 
csapat. A Helytörténeti Gyűjtemény 
megtekintése után egy vezetett túra 
keretein belül ismerkedhettünk meg 
a település múltjával és érdekes, szép 
épületeivel, dr. Buza Péter művelődés-
történész közreműködésével. Utol-
só állomásunkon, a Községházában 
Lombár Gábor polgármester köszön-
tött minket, ahol egy  állófogadás 
mellett kedélyesen beszélgettünk, is-
merkedtünk.  A program zárásaként a 
két település közösen is megemléke-
zett és mécsesgyújtással tisztelgett 
az október 6-ai vértanúk előtt a feny-
vesi hivatal előtti kopjafáknál. A jövő 

natai is hazánk históriájának.
Határozottan kijelenti, hogy néhány 

kelet-európai nép boldog lenne, ha 
olyan izgalmas hősei lennének mint 
nekünk. Saját nemzeti kultúránk, ahogy 
mondta, - kulcsfontosságú, a történe-
lemnek identitásformáló hatása van.

Bán Mór a Hunyadi család három 
nemzedékét választotta regényciklu-

sához, mert számára ők voltak a ma-
gyar történelem legnemesebb alakjai.

Az első kötet megírását megelő-
zően tíz évig gyűjtött a korszakról, a 
könyvei végén hosszasan felsorolt 
adatok lenyűgözőek, kutatómunka 
eredményei, amelyet a korszakkal 

foglalkozó történé-
szek végeztek el. 
Az írónak viszont 
minden lehetősége 
megvan, hogy kita-
lált koncepcióval áll-
jon elő. Meg is teszi, 
számos létezett és 
kitalált karakterrel, 
a cselekmény bizo-
nyos fiktív elemeivel.

Így válik főként 
férfi, női olvasók 
számára is rendkívül 
szórakoztatóvá, ta-
nító jellegűvé, ráirá-
nyítva a figyelmet a 

középkori történelemre.
	 	 	 						Mellory

évben terveink szerint a mi városunk 
látja vendégül a balatonfenyvesieket, 
és mutatjuk meg értékeinket, majd 
újabb és újabb környékbeli települést 

keresünk fel, hogy megismerhessük 
egymás értékeit.

A leendő kirándulásokra szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!
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Cipő nélkül, Mikulásra várva

A reformáció ünnepe

Ilyenkor december táján megha-
tottan emlékezem életem egyetlen 
cipő nélküli Mikulás-napjára. A há-
ború után, kenyérkereső nélkül ma-
radt családunk a 
nagyszülőknél húzta 
meg magát. Pénz 
híján, miután kinőt-
tem egyetlen cipő-
met, lábbeli nélkül 
maradtam. Azt még 
valahogy elviseltem, 
hogy télen a lakás-
ban kellett marad-
nom, hisz horgolt 
tutyiban mégsem 
mehettem ki az eső-
be, hóba. A tragédiát 
azonban a közelgő 
Mikulás-nap jelen-
tette, mert nem volt 
cipőm, amit kifényesítve az ablakba 
tehettem volna. Anyám vigasztalni 
próbált, hogy a tutyiba is fér ajándék, 
de én vigasztalhatatlan voltam. 

Végül keresztanyám oldotta meg 

Az elmúlt évi kerek ötszázadik 
évfordulót követően, idén is minden 
protestáns gyülekezet megünne-
pelte a reformáció emléknapját. A 
Somogyi Református Egyházmegye 

a gondot. Táblát készített a Mikulás-
nak, melyre gyöngybetűkkel felírta: 
„Ez a tutyi egy jó kislányé, akinek saj-
nos nincs cipőcskéje”. Remek ötletnek 

tartottam, bár aggódtam kicsit, vajon 
a Mikulás elolvassa-e, sőt az is meg-
fordult a fejemben, mi van akkor, ha a 
Mikulás nem tud olvasni? 

Kár volt idegeskednem, mert reg-

gelre bőven lapult szaloncukor a 
tutyimban, s a Mikulás levelet is írt 
nekem, melyben megdicsért, mert 
jó gyerek voltam. Repestem a bol-

dogságtól, és olyan 
büszkén masíroztam 
az ormótlan tutyim-
ban, mintha Hamu-
pipőke üvegcipellője 
lett volna a lábamon.

 Ó, azok a csodás 
gyermekévek! De so-
káig is hittem a Miku-
lásban, az angyalok-
ban és a Jézuskában! 
És miközben csillogó 
szemekkel a karácso-
nyi angyalokról álmo-
doztam, nem vettem 
észre, hogy karnyúj-
tásnyira tőlem egy 

fáradt, földi angyal leste gondolataimat, 
teljesítette apró vágyaimat, törölte le 
könnyeimet, óvta féltő gonddal minden 
lépésemet: az Édesanyám.

	 	 	 Lévay	Mária

kezdeményezésére, a dél – balato-
ni régió egyházközségei közösen, 
Fonyódon tartották ünnepi megem-
lékezésüket, melynek városunk mű-
velődési háza adott helyet. 

Az alkalom első részében Szabó 
Mónika és Németh Dóra ének elő-
adását, Takácsné Baja Erika kísér-
te zongorán. Bach, Mendelssohn, 
Heinrich Schütz és Gárdonyi Zol-

tán műveit, valamint 
n é p d a l z s o l t á r o k a t 
énekeltek.

Ezt követően nyolc 
lelkész, és a jelenlevő 
gyülekezeti tagok ak-
tív közreműködésé-
vel, un. óprotestáns 
liturgiával tartott 
istentisztelet követ-
kezett, melynek zárá-
saként az úrvacsora 
sákramentumával él-
tek a jelenlevők.

A megemlékezést 
sze re te tvendégség 
zárta.

  
										Ellenberger	J.
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Tisztelet a Hősöknek!
„Uram! Rendeld már, hogy hazame-
hessünk!
Mindegy, hogyan, és mindegy, milyen 
áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer 
a hazánkban!” - idézet Wass 
Albert Mikor a bujdosó az 
Istennel beszél című verséből.

Erdei Barnabás a Humán Bi-
zottság elnöke ezzel az idézet-
tel köszöntötte az október 23-i 
megemlékezés résztvevőit a 
Kulturális Központban. Beszé-
dében az összefogás jelentő-
ségét hangsúlyozta:

 „A történelemnek már sajnos sok-
szor kellett bizonyítania, hogy a ma-
gyar nép különleges erővel és hittel 
bír, amely, ha kell, lerombolja a falakat 
és megállítja az elnyomókat. Október 
hónap talán a magyar történelem leg-
tragikusabb hónapja. Ennek ellenére 
október hatodika és október huszon-

harmadika a nemzetté kovácsolódá-
sunk és a magyarság tudatunk bástyá-
ja. A múlt olykor véres, ám hittel tölt 
el bennünket. Hatvankét évvel ezelőtt 
végül győzött a nagyobb, a kegyetle-
nebb, a hatalmasabb, de soha nem 
tudják tőlünk elvenni azt, hogy a ma-

gyar magyar,  a nemzet nemzet, a haza 
pedig haza maradt.”

Bíró Norbert a Somogy Megyei Köz-
gyűlés elnöke beszédében kiemelte 
a magyarság szerepét abban, hogy a 
forradalommal felnyitotta Európa és a 
nagyvilág szemét, a kommunizmus és 
a szocializmus valódi arcát tárva min-

denki elé. Az egykori zsarnoksággal 
szemben a szabadság és az önrendel-
kezés útja az, amelyet ma is követnünk 
kell - mondta. 

Tóth Eszter Zsófia történész elő-
adásában rámutatott, hogy a mindösz-
sze tizenkét nap eseményei az egész 

világot megrengették. A Rákosi 
diktatúra után, amikor bárkiért 
eljöhetett a fekete autó, vagy 
bárki kulák listára kerülhetett, 
hosszú évek szenvedései után 
az 56-os események során a 
magyar nép fellázadt. Nem 
csak fellázadt, hanem ebben a 
tizenkét napban a világ közepe 
hazánk volt. 

A hagyományokhoz hűen a 
Mátyás Király Gimnázium diák-

jai színvonalas ünnepi műsorral em-
lékeztek a hősökre és a történésekre. 

A megemlékezés zárásaként a Ba-
laton Kollégium előtti 56-os emlékmű-
nél koszorúkat helyeztek el a résztve-
vők.

	 	 									szerkesztőség
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Idősek Hónapja záró rendezvény - Márton napi 
vacsora

November 9-én Solymos Tóni fel-
lépésével és ízletes vacsorával ked-
veskedtek a szervezők, idén is kiváló 
összejövetellel zárult az Idősek Hó-
napja programsorozat. Minden év-
ben nagy hangsúlyt helyez ezekre a 
programokra a város, idén ezek az al-
kalmak még népszerűbbekké váltak.

A Mátyás Király Gimnázium aulá-
jában 300 főt meghaladó részvétellel 
került megrendezésre az idei Márton 
napi vacsora. Gyurina Mária és Erdei 
Barnabás képviselők köszöntötték 
a megjelenteket, majd Hidvégi Jó-
zsef polgármester előadást tartott 
Fonyód fejlődésének elmúlt idősza-

kában tapasztalt és a közeljövőben 
várható változásairól. Az idősek hó-
napjának programjaira reflektálva ki-
emelte a polgármester:  „Tíz évvel ez-
előtt még 80-90 fő vett részt ezeken 
a rendezvényeken. A létszámnöve-
kedést Fonyód fejlődésével is párhu-
zamba lehet állítani, most több mint 

300 fő van itt. Ez nagyon örvendetes, 
mert meg tudtuk szólítani az időse-
ket, rá tudtuk beszélni őket, hogy ki-
mozduljanak, eljöjjenek és egy kicsit 
nosztalgiázzanak, beszélgessenek és 
jól érezzék magukat.” 

A köszöntők és a beszámoló után 
a táncdal közönség kedvence, Soly-

mos Tóni szórakoztatta a megjelen-
teket. 

„Nagyon-nagyon hálás szívvel 
köszönjük a polgármester úrnak és 
a testületnek ezeket az évenként 
megrendezett műsorokat, amelyeket 
már várunk is… Mindenkinek, akik 
összefogtak, hogy ezek a progra-
mok létrejöhessenek és eljöhessünk, 
köszönjük szépen.” – mondta Varga 
Józsefné, Joli néni a Naplemente 
Nyugdíjas Klub vezetője. 

A libavacsora után lúdláb süte-
ménnyel kínálták meg a vendégeket. 
A novemberbe átnyúló rendezvény-
sorozaton színes program kavalkád-
jából válogathatott minden kedves 
érdeklődő.

„Nagyon büszke vagyok, hogy eb-
ben a kis térségben Fonyód város az, 
aki a legtöbb jót és szépet, a legtöbb 
műsort adja a nyugdíjasoknak. Ezt 
szeretném megköszönni azoknak, 
akik részt vettek ebben! Örülök, hogy 
ennyi nyugdíjas részt vesz a progra-
mokon!” – fejezte ki köszönetét min-
denki számára Pamuki Józsefné, 
Panni néni, a Harmónia Nyugdíjas 
Klub vezetője. 

A színes programok, a rendez-
vénysorozat jövőre is sok szeretet-
tel várja majd Fonyód időskorú la-
kosságát. 

	 	 											szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

APRÓHIRDETÉSEK
Fonyódi Kempingbe férfi/női takarí-
tót keresünk. A munkakör a Kemping 
egész területére és a vendég szállá-
sokra értendő, hétvégén is! Tel.: 06-
30/174-6759.

•••
Eladó egy franciaágy (35.000,- Ft), két 
darab toll paplan 1.500,- Ft / db), egy 
Samsung színes TV (20.000,- Ft). Tel.: 
06-30/549-5879

•••
Eladó VW Polo Classic, 5 sebességes 
1,6 benzines, 1996-os évjárat, kitűnő 
állapotban garantáltan 132.000 km-el. 
Karosszéria felújítva, műszaki vizsga 
2019. januárig.  Négy téligumit adok 
ajándékba. Vételár: 298.000m- Ft. 
Megtekinthető, kipróbálható: Fonyód, 
Blaha Lujza u. 6. Tel.: 06-85/361-604; 
06-20/404-3733

•••
Karácsonyra személyre szóló manda-
lák rendelhetők. A mandalák minden 
életterületre és problémákra gyógyító-
an hatnak. Tel.: 06-30/467-4341 

•••

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.

Kandalló (8 Kw), alig használt füstcsö-
vekkel eladó. Ár: 35.000 Ft. Tel.: 06-
70/940-7598

•••
Horgászbotok felszereléssel, orsók, 
egyéb tartozékokkal jutányosan eladó. 
Elektromos fűnyíró eladó! Elektromos 
háromkerekű rokkantkocsi jutányosan 
eladó. 
Tel.: 06-85/362-339 

•••
Must,100 %-os szőlőlé, tartósítószer 
mentes, 3 literes kiszerelésben eladó. 
Ár: 1300 Ft/3 liter (Fonyód Hegyalja u. 
41.) Szombaton 9-12 –ig, vagy  tel: 06-
20/2161056

•••
Boros hordók 100-220 literesek jó és 
újszerű állapotban eladók. Ár:40-40 
FT/liter Tel:06-30/7231370

•••
Sürgősen albérletet keresek két fő ré-
szére! Tel.: 06-70/266-1255

•••
Esküvői táncok betanítását vállalom! 
Tel.: 06-30/252-0044

•••
 Eladó 2 méter magas újszerű ponyva-
garázs  50.000.-Ft., Téligumi 4 db.4 lyu-
kú 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 nyíró-
gép jutányosan eladó! Tel.: 06-85/362-
339 

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

•••
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

•••

Október a Mátyás Király Gimnáziumban
A Nemzeti gyásznapon a 11. b osz-

tály műsorával emlékeztünk az aradi 
vértanúkra, a megemlékezést Pusztai 
Ágnes osztályfőnök rendezte.

A Mátyás Király Gimnáziumban az 
őszi nevelési értekezletet hagyomá-
nyosan októberben tartjuk. A nevelési 
értekezletek témája általában vala-
milyen aktuális pedagógiai probléma 
megvitatása, vagy az iskola oktatási 
struktúrájával kapcsolatos döntés elő-
készítése, vagy külső előadó felkérése. 
A 2018/2019. tanévben dr. Bernschütz 
Mária generációkutatót, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának adjunktusát kértük fel, hogy 
a Z-generáció szokásairól tartson elő-
adást. A nevelési értekezlet program-
ját Hosszú Zoltánné igazgatóhelyettes 
szervezte.

A diákigazgató-választás a 12. b osz-
tály sikerével zárult: Csóbor Benjamin a 
2018/2019. tanév diákigazgatója. Gra-
tulálunk.

A 9. osztályok versenyét a 2018/2019. 
tanévben a 9. b osztály nyerte, osztály-

főnökük: Kalászné Perényi Nóra.
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc emlékére tartott megemléke-
zésünket a 11.a, 11.b, 12.a, 12.b osztá-
lyok diákjai adták elő. A forgatókönyvet 
írta dr. Lázár Zoltánné, az előadást ren-
dezték: dr. Lázár Zoltánné és Szilasiné 
Károly Mónika.

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak 

Baráti Körének tagjai és a Mátyás Király 
Gimnázium jelenlegi diákjai közös tárla-
ton mutatkoztak be a FOKI-ban. Össze-
sen harminc kiállító alkotását láthatták 
a vendégek. A jelenlegi diákokat Kovács 
Ádám 12. c osztályos diák képviselte re-
mek természetfotóival.

	 	 	 Mátyás	Király
	 	 	 Gimnázium
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2018. november

Fonyódi Advent 2018
Várjuk Önöket sok szeretettel városunk Dísz terén 

a négy adventi vasárnapon, 
december 2-án, 9-én, 16-án és 23-án.

A gyertyagyújtás 17 órakor lesz.

A városi karácsonyi koncert hagyományainkhoz híven 
a Gimnázium aulájában kerül megrendezésre 

december 20-án 18 órakor. 
A koncert után legyen vendégünk  a Dísz téren 

egy finom kalácsra és egy pohár forralt borra!
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