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Évértékelő - 2018
Közeledik az év vége, lehet-e már 

látni az idei év értékeit, milyen érzé-
sekkel zárhatjuk az esztendőt? - Kér-
deztük Hidvégi József Polgármester 
Urat.

Kicsit távolabbról indulva (2006), 
az a véleményem, hogy ma már jó 
fonyódinak lenni. Az utóbbi években 
elértük azokat a célokat, amelyekért 
12 éven át dolgoztunk. Gazdaságilag 
stabil működést biztosítunk intéz-
ményeinknek, gazdasági társasá-
gainknak és a fonyódi embereknek. 
Elkezdődött egy „aranykor”, amit az 
1900-as évek rendkívüli fejlődéséhez 
tudok hasonlítani. Ma büszkék lehe-
tünk városunkra, arra, ami az elmúlt 
években átalakult, épült, szépült, és 
ezzel együtt megváltozott a turisz-
tikai, politikai, befektetési megítélé-
sünk is. Tudjuk, hogy a befektetők a 
legkritikusabbak és ma azt látjuk, sor-
ra vásárolják az ingatlanokat és kere-
sik a lehetőségeket. Több mint 200 új 
lakás épül városunkban és hasonló 
számban történt felújítás. Ezzel min-
denkinek jelentősen nőtt az ingatlan 
értéke, többszörösét éri mint 5-6 éve. 
Felértékelődött Fonyód. 

Az idei év sikere nekem az Óvoda 
pályázat, ami nagyon nehezen akart 
összejönni, hiszen ötször pályáztunk 
és végre sikerült. Nem volt egyszerű 
megtalálni az átépítés alatti üzeme-
lést sem és most a közbeszerzésen is 
sokat dolgoznak a kollégáim… és még 
csak most jön a kivitelezés! Persze 

van, aki a Piac fejlesztést tenné az 
első helyre, mert az már egy sikertör-
ténet. Olyannyira, hogy már idén 15%-
al több bevételt hozott a parkoló, a 
bérleti díj, és ami lényeges, a keres-
kedők is elégedettek. 

A jövő év sikere lehet az új sport-
csarnok az új focipályákkal, melynek 
az alapjai már elkészültek, valamint a 
csisztai kerékpár út, melynek a terve-
zése folyik. Emellett előkészítés alatt 
van egy kilátó projekt és a magaspart 
alatti sétány.

Remekül sikerült a nyár, az önkor-
mányzati üzemeltetésű látnivalók, 
strandok szép bevételeket hoztak, a 
vendégéjszakák számával elégedet-
tek lehetünk (már csak akkor lesz 
több, ha új szállások épülnek), a 
rendezvényeink teltházasak voltak. 
A Panoráma strand népszerűsége 
tovább nőtt. Több olyan szolgáltatás 
került a területre, aminek köszönhető-
en újabb vendégek váltottak belépőt. 
A kutyás fürdőhely sikere is töretlen 
sőt, újabb lendületet kapott. Idén a 
korábbinál kulturáltabb mosdóval és 
büfével szolgáltatást teremtettünk a 
gazdik számára, így nem sajnálták a 
belépő árát kiadni, ami fedezte a mű-
ködési költségeket. Idén még a legki-
sebb strandi büfés is elégedett volt, 
aki akart tudott dolgozni, s egyre több 
fonyódi érzi a pénztárcáján a jólétet, 
jelentősen nőtt az életszínvonal.

Egész nyáron jelen volt az orszá-
gos média, aminek óriási marketing 

értéke van. Az országos marketing 
filmben, ami mindössze 3 perces, Fo-
nyód is megjelenik!

A polgárrá fogadás alkalmával 42 
ifjú Fonyódit köszönthettünk, ami 
jelentős növekedést mutat az előző 
évekhez képest. A Bölcsőde és az 
Óvoda is a maximális létszámhoz kö-
zelít, az Általános iskolánk létszáma 
elérte a háromszáz főt. Fontos, hogy 
fiataljaink itthon lássák megélhetésü-
ket, itthon vállalkozzanak. Egyre több 
külföldön dolgozó találja meg itthon 
a boldogulását. Kifejezetten örülök 
azoknak a vállalkozói kezdeménye-
zéseknek, amelyek a szezon meg-
hosszabbítására törekednek (Húsvéti 
Kulinária, Tök jó nap, stb).

Fontosak számunkra az idősek, 
idén is megtartottuk az idősek havi 
programsorozatot, soha nem látott 
létszámmal. Mind a három nyugdíjas 
csoport kirándult az idei évben, Bu-
dapestre a Parlamentbe, Szigetvárra, 
örülök, hogy aktívak és szerepet vál-
lalnak a város rendezvényein is.

Az idei évben több mint 100 millió 
Ft-ot költöttünk út és járda felújítás-
ra. A Fő utca két szakasza, a Fürdő 
utca mintegy 650 méteren, a Turul 
utcának a hetes számú főúttól az 
Üdülőfaluig tartó szakasza, a Napsu-
gár utca jelentős része, illetve a Dobó 
utca Szent István utca és a Lőtér közti 
szakasza újult meg és közel 20 millió 
Ft-ért kátyúztunk. A Hun utca poros 
útja is burkolatot kapott a vasútépítők 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-1500000 000 Ft
-1 450 000 000 Ft

-1 400 000 000
-1 300 000 000 Ft

-1 200 000 000 Ft
-1 100 000 000 Ft

-960 000 000 Ft
-880 000 000 Ft

0 Ft
96 000 000 Ft

154 000 000
206 000 000

-1 600 000 000 Ft

-1 400 000 000 Ft

-1 200 000 000 Ft

-1 000 000 000 Ft

-800 000 000 Ft

-600 000 000 Ft

-400 000 000 Ft

-200 000 000 Ft

0 Ft

200 000 000 Ft

400 000 000 Ft

Pénzügyi helyzet (2006-2018)

-1,5  milliárd Ft

206 millió Ft



3

Fonyódi Hírmondó

jóvoltából. Most készül a Szent István 
utca elején a járda. Folyamatosan 
cserélik újakra az utcanév táblákat.

Az itt élők, az ide költözők és a ven-
dégeink számára is fontos, hogy jól 
érezzék magukat, ezért nekünk min-
dent meg kell tennünk, 
hogy ez így is legyen. 
Erre törekedtünk ebben 
az esztendőben is. Nagy 
munkát végzett a Város-
üzemeltetés, amely idén 
is átvehette a Virágos 
Magyarországért kör-
nyezetszépítő versenyén 
a Magyar Turisztikai 
Ügynökség és a Magyar 
Önkormányzati Főker-
tész Egyesület díját is.

A vasútberuházás szeptemberben 
befejeződött, megújultak az átjárók, 
peronok, a teljes sínágyazat. A beru-
házás keretén belül elkészült városunk 
leendő sétányának alapja, mely terve-
ink szerint összeköti a Bélatelepet a 
városközponttal a Balaton partján.

A gazdasági társaságaink megha-
tározó szerepet töltenek be városunk 
életében. Az Egészségügyi Nkft prob-
lémamentesen látta el feladatát, fon-
tos, hogy a fonyódiak egészségügyi 
ellátása zavartalan legyen. Mind az 

alapellátás, mind az ügyelet biztonsá-
gosan működik. A szakrendeléseken 
minimális várólista van, kiváló orvo-
sok és asszisztensek látják el a bete-
geket. Az egynapos sebészet keretein 
belül újabb előrelépés történt, most 

már altatáshoz kötött szépészeti be-
avatkozást, nőgyógyászati műtéteket 
is el tudnak végezni, és több mint öt-
száz szemészeti műtétre került sor. 

A Városüzemeltetési Kft-nél idén 
is vállalkozók bevonásával látták el 
a strandok üzemeltetését. A város 
egész területén rend, tisztaság ural-
kodik, büszkék lehetünk az elvégzett 
munkájukra. A virágosítás, faültetés, 
zöldkezelés sokak elismerését vívta 
ki, a Magyar Turisztikai Ügynökség 
oklevéllel díjazta. 

Fonyód az országos imázsfilmben!

A Konyha Kft-nek külön köszönöm, 
hogy színvonalasan működnek köz-
re rendezvényeken, a Villa Kávézó 
üzemeltetése idén is sikeres volt és 
a többség megelégedésére látják el 
közétkeztetési feladataikat is.

A Média Kft. az alap-
feladatai mellett hatal-
mas marketing munkát 
végzett egész évben, 
sokszor kreatív meg-
oldásokkal. Ennek is 
köszönhető városunk 
népszerűségének növe-
kedése. 

Idén is sok feladatot 
láttunk el, sok új ter-
vünk van, aminek az 
előkészítése folyik, hisz 

így tudunk intenzíven fejlődni, hogy 
behozzuk évtizedes lemaradásunkat. 
Azonban figyelünk arra, hogy pénz-
ügyileg stabilak maradjunk, jól gaz-
dálkodjunk. A jelenlegi helyzetünkre 
is igaz, hogy biztonságot, kiszámít-
hatóságot, tervezhetőséget eredmé-
nyez. 

Köszönöm mindenkinek, aki segí-
tette a munkánkat, városunk fejlődé-
sét. 

  Hidvégi József
  polgármester

Új Betlehem Fonyódon  
Ünnepi pompában a város

Minden évben egyre díszesebb Fo-
nyód a karácsonyt megelőző időszak-
ban. Idén egy új Betlehemmel gazda-
godtunk, illetve az élesszemű helyiek 
felfigyelhettek arra is, hogy immáron 
a Kollégium sarkánál a fenyőfa is fel 
lett díszítve. A Dísz tér 
különleges hangulata 
az idén is tapasztal-
ható volt már az első 
adventi vasárnapon, de 
ünnepi fények borítják 
a Kulturális Központ 
épületét is.

A régi Betlehemet 
a város az óvodások-
nak ajándékozta. Az 
új Betlehem pedig 
Krotoszyn testvérvá-
rosunk segítségével 
kerülhetett Fonyódra, 

hiszen Lengyelországból vásárolta 
a város. 

- 12 éve vettünk először Betlehemet 
a városnak, ennek a darabjai megkop-
tak, elhasználódtak, ezért az idei év-
ben egy új Betlehemmel leptük meg 

a Fonyódiakat. Ez egy kicsit nagyobb, 
színesebb, talán szebb is. Örülök an-
nak, hogy az első adventi vasárnapon 
sokan megcsodálták, fotózták, vagy ép-
pen fényképezkedtek előtte. - mondta 
Hidvégi József Fonyód polgármestere. 

Ahogy a polgármes-
ter fogalmazott, már 
azért megérte megvá-
sárolni az új Betlehe-
met, mert a gyerekek 
nagyon örültek neki, a 
családok pedig nem 
csak a vasárnapokon, 
hanem a hétköznapo-
kon is lesétálnak és 
megnézik a város új 
ékességét, amire mind-
nyájan büszkék lehe-
tünk.  
           szerkesztőség
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Erdei Barnabás Fonyód alpolgármestere
A november 15.-ei képviselő - testületi ülésen alpolgármesternek választották
Erdei Barnabás képviselő urat

Ünnepi nyitva tartás

Hidvégi József polgármester javas-
latára, 6 igennel, 3 nemmel, tartózkodás 
nélkül meg választották Erdei Barna-
bást a képviselők, aki egyúttal lemon-
dott a Humán Bizottság elnöki tisztsé-
géről és letette alpolgármesteri esküjét. 
A Humán bizottság új elnökének Farkas 
Gábort választotta a testület.

- Tizenkét éve, azaz 2006-tól, amióta a 
város képviselője vagyok, azóta vagyok 
a Humán Bizottság tagja. A leg-
utolsó ciklus óta, azaz 2014-től 
a Humán Bizottság elnöke is 
vagyok. A bizottságról tudni kell, 
hogy a városnak a szociális, 
gyermekvédelmi, oktatási, kul-
turális, sport és közbiztonsági 
napirendjeit tárgyalja meg, eze-
ket a problémákat felügyeli, ko-
ordinálja. Ezekben az ügyekben 
hoztunk döntéseket, készítet-
tünk előterjesztéseket. Büszkén mond-
hatom, hogy az elmúlt 4 évben a Humán 
Bizottság nemcsak, hogy véleményezett 
önkormányzati ügyeket, hanem fontos 
döntéseket is hozott. Ebből kiemelném 

Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

2018. december 21. – 2019. január 2. 
között igazgatási szünetet tart. Az igaz-
gatási szünet ideje alatt az ügyfélfoga-
dás teljes mértékben szünetel.

Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód 
A szakrendelések december 24-től 

január 1-ig szünetelnek.
Az Alapellátás (háziorvosok): az 

ünnepnapokon ügyelet működik, az 
ünnepek közötti két munkanapon lesz 
ellátás.

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
Az intézmény 2018.12.27-től 

2019.01.02-ig zárva tart. Nyitás 
2019.01.03. csütörtök. 

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

A téli szünet 2018. december 22- 
2019. január 2-ig tart. Szünet előtti utol-
só tanítási nap december 21. péntek, 

például az egészségügyet, ebben a szeg-
mensben 2017-től a bizottság is hozzá-
járulhatott ahhoz véleményezésével és 
döntési javaslatával, hogy elindulhatott 
az egynapos sebészet Fonyódon. Fon-
tos volt az a szociális ügyekben hozott 
döntés, hogy az idősek nappali ellátása 
és a házi segítségnyújtás ingyenessé 
vált városunkban. - összegezett Erdei 
Barnabás.

Hidvégi József javasolta alpolgár-
mesternek Erdei Barnabást, döntését 
az alábbiakkal indokolta: 

- Erdei Barnabás felnőtt a feladathoz, 
azokhoz a feladatokhoz, amelyeket egy 

önkormányzatnál egy alpolgármes-
ternek kell végeznie. Nagyon szép be-
szédeket mond, nagyon jó a kiejtése, 
jól artikulál, nagyon jó a megjelenése. 
Emellett aktív, hiszen a rendezvénye-
inken ott van, akár az Idősek Hónapja 
rendezvényein, akár kulturális alkalma-
kon. Aktív alpolgármesterre van szük-
sége a városnak, ezért javasoltam Erdei 
Barnabást! 

Kinevezésével kapcsolatban 
így nyilatkozott az új alpolgár-
mester: 

- Én nagyon örültem ennek, 
hiszen továbbra is a várost sze-
retném képviselni, mint alpol-
gármester is. Úgy érzem, hogy 
nem csak a Képviselő – testület 
tagjai, a Hivatal dolgozói, az in-
tézmények, intézményvezetők, 
hanem a város lakói is bíznak 

bennem, hiszen ezek a visszajelzések. 
Azt mondhatom, hogy a város életét jól 
ismerem, a 12 éves képviselői munkám 
alatt azért megismertem az előterjeszté-
seket, a hivatali munkát, a város minden-
napjait. Alpolgármesterként is az intéz-
ményvezetők, a városlakók véleményét 
kikérve, együttműködve az intézmények 
munkatársaival, hivatali dolgozókkal, 
képviselő társaimmal egy konstruktív 
véleményformálást, megoldásokat sze-
retnék majd mindig hozni. Bízom benne, 
hogy tovább fejlődik Fonyód városa!

            szerkesztőség

Eladó! 
1998-as évjáratú Suzuki Wagon R 
Plusz (japán kivitel), egyben alkat-

résznek eladó!
Irányár: 150.000,- Ft! 

Érdeklődni:
Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

(Fonyód, Fő u. 19.)
E-mail: info@fonyod.hu

szünet utáni első tanítási nap január 3. 
csütörtök.

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft.

2018. december 22. - 2019. január 
02. között a VÜSZ szünetet tart. Ügye-
leti telefonszám: +36 20 380 47 28

Kulturális Központ és könyvtár
2018. december 22. és 2019. január 

2. között zárva!

Fonyódi Múzeum
2018. december 20. és 2019. február 

28. között zárva!

Fonyód Konyha Kft.
2018. december 21. (utolsó főzé-

si nap) és 2019. január 3. (első főzési 
nap) között szünet. 

Fonyódi Turisztikai Egyesület 
2018. december 21. és 2019. január 

2. között zárva!
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Fonyód két díjjal gazdagodott
25 éves jubileumát ünnepelte a Virágos Magyarországért verseny

Köszönjük a az önzetlen segítséget! 

A tavalyinál is több, összesen 324 
település vett részt a Virágos Magyar-
ország környezetszépítő versenyén. 
Városunk idén is megmérettette ma-
gát. A 25. jubileumi díjátadó alkalmá-
ból több különlegességgel is készültek 
a szervezők.

A Virágos Magyarország környezet-
szépítő verseny 2018. november 16-án, 
Nagykőrösön tartotta díjátadó gáláját, 
melyen közel 100 díjat osztottak ki. A 
nagyszabású, jubileumi ünnepségen 
öt település kapott fődíjat: Szolnok (50 
ezer fő feletti), Nagykőrös (50 ezer fő 
alatti), Csemő (1 ezer feletti), Dozmat 
(1 ezer fő alatti) és Budapest IV. kerü-
let (Budapesti kerületek) kategóriában.

A Magyar Önkormányzati Főkertész 
Egyesületdíjat adományozott Fonyód 
településnek a 2018. évi versenyben 
elért kiemelkedő teljesítményéért. A 
Magyar Turisztikai Ügynökség 2018. 
évi Virágos Magyarországért Környe-
zetszépítő versenyben részt vett Fo-
nyód település részére a Panoráma 
strandon üzemeltetett vízi élmény-
park építéséért és a közterületek 
fenntartásáért elismerését fejezte ki.

- Ezúton szeretném köszönetemet 
kifejezni a Városüzemeltetés minden 
dolgozójának, hisz’ az elismeréseket 
nem kaphattuk volna meg a munkatár-
saim szorgalmas, nagy odafigyeléssel 

végzett munkája nélkül. – fejezte ki 
Kristóf Györgyné cégvezető, aki sze-
mélyesen vette át a díjakat. 

- Nagyon örültünk a díjaknak, hi-
szen Fonyód ilyen rangos elismerés-
ben még nem részesült, a jubileum 
alkalmából pedig kiemelten fontos 
eredményt értünk el.

Idén a verseny bírálati szempont-
rendszerét felülvizsgálva új kritériumo-
kat is figyelembe vettek a zsűritagok 
az értékelésnél. Többletpontot jelen-
tettek a családbarát és az akadály-
mentes infrastruktúra-fejlesztések, 
vagy ha a pályázó városban, faluban 
több nyelven is elérhetőek a turisztikai 
információk. Újdonság, hogy a digitá-
lis elérhetőség (weboldal, applikáció) 
is bekerült a minősítési szempontok 
közé. Azért fontosak az új kritériumok, 
mert a vonzó településkép mellett ezek 
a tényezők is mind befolyásolják, hogy 
elégedetten távoznak-e a vendégek a 
desztinációból.

A zsűri tagjai fonyódi látogatásuk 
során egy teljes napot szántak arra, 
hogy bejárják a települést és pontozzák 
különféle kritériumok alapján a látot-
takat. Természetesen lenyűgözte őket 
egyedülálló panorámánk, a Kripta villa, 
a Várhegyi Széplátó, a Panoráma strand 
és a Kutyás fürdetőhely, valamint a köz-
területeink is elnyerték tetszésüket.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója hangsú-
lyozta: az Ügynökség nagyon büszke 
arra, hogy az elmúlt 25 év alatt közel 
hétezer résztvevő nevezett az egyre 
népszerűbb versenyre. A megmérette-
tés kiváló lehetőség arra, hogy kifejez-
zük vendégszeretetünket és megmu-
tassuk a közösség erejét.”

Az MTÜ a 25. jubileum alkalmából 
minden pályázó településnek facse-
metét, egy oszlopos gyertyánt aján-
dékozott, amelyet a VÜSZ dolgozói a 
Kripta villa kertjében már el is ültet-
tek.

A verseny valamennyi résztvevője 
egyéni, a helyi kimagasló értékeket 
méltató oklevelet kapott.

            szerkesztőség

A véradás az együttérzés egyik leg-
szebb megnyilvánulása, aki a vért adja, 
saját magát adja, köszönetet és hálát 
nem várva. Több millióan vannak a vi-
lágon, akik vért adnak. Emberek milliói 
köszönhetik nekik életüket úgy, hogy 
közben nem ismerik egymást. Egy al-
kalommal adott vérmennyiség, akár 

három ember életét is megmentheti.
Magyarországon 1988 óta novem-

ber 27. a véradók napja.
Fonyódon évente két alkalommal 

van véradás, áprilisban és november-
ben. Az utóbbi években egyre emel-
kedik a véradók száma. A legörven-
detesebb, hogy sok fiatal is fontosnak 

tartja az önzetlen segítést.
Köszönjük a Fonyódi Egész-

ségügyi Nonprofit Kft-nek, hogy 
évek óta biztosítja a kulturált 
környezetet a véradás sikeres 
lebonyolításában.

Nagyon köszönjük a Fonyódi 
Önkormányzatnak, hogy rend-
szeresen támogatja a véradó-
kat!

Az országos véradó napon a 
véradó mozgalomért kifejtett aktív 
tevékenységéért EZÜST EMLÉK-
ÉRMET adományoztak Sándor Éva 
számára. 

Szerkesztőségünk nevében gra-
tulálunk és köszönjük önzetlen erő-
feszítéseit azért, hogy valamennyi-
en segíthessünk embertársainkon! 

	 	 					szerkesztőség

A Vöröskereszt és a magam nevé-
ben békés, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánok 
minden kedves véradónak!

  Sándor Éva 
  véradás szervező
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A média élén: Nagy Tamás
Nagy Tamás a Fonyód Média Non-

profit Kft. új ügyvezető főszerkesztő-
je. Lengyeltótiban született, gyermek-
kora óta Balatonlellén él. Tizenkét éve 
került kapcsolatba először a médiával, 
azóta folyamatosan benne dolgozik.

A decemberi enyhe időjárásnak 
köszönhetően sok őszi időszakra jel-
lemző munkát tudtunk elvégezni. A 
lombseprés, faültetés, koronaalakí-
tás – így a buszmegállók környékén 
lévő fák is koronaalakításon estek át 
a jobb beláthatóság érdekében -, a 
fűnyírás is aktuális volt még az utol-
só hónapban. Szinte megállás nélkül 
üzemel a seprőgép az utak tisztántar-
tásáért. Befejezték munkatársaink a 
téliesítési munkafolyamatokat is vá-
rosszerte. 

A városi karácsonyi rendezvé-
nyek helyszíneinek előkészítése és 
elpakolása mellett, a karácsonyfák 
intézményekbe való kihordása, el-
helyezése is fő feladataink közé so-
rolhatók decemberben, az ünnepek 
előtt. A téli időszakban a kiutalt szo-
ciális fák kihordása zajlik, az utak 
síkosságmentesítési munkálataira fel 
vagyunk készülve, ha az igény felme-
rül, azonnal reagálni tudjunk. 

A karbantartási és felújítási munkák 
során a bölcsődében, a VKK-ban, mű-
helyünkben - az új műhely kialakítása 

- Hogyan került kapcsolatba a Mé-
dia világával?

- Már iskolásként is érdekelt a gaz-
daság, ezért teljesen egyértelmű volt 
számomra, hogy az akkor még Fonyódi 
Kereskedelmi és Híradásipari Szakkö-
zépiskola nevet viselő intézményben 
folytattam középiskolai tanulmányai-
mat. Ezt követően a Szolnoki Főiskola 
gazdasági karán szereztem diplomát. 

Már kiskorom óta érdekelt a média 
világa. Közelebbi kapcsolatba 2006-ban 
kerültem vele, amikor – másodállásban 
- a balatonlellei Városi Televízió munka-
társai által tanultam bele a szerkesztés, 
kamerázás és vágás munkafolyamatai-
ba. A 2010-es évek elején szerepem volt 
a balatonlellei városi honlap és a városi 
újság szerkesztésében is.  Az elmúlt né-
hány évben pedig sajtó és média meg-
jelenésért felelős személyi titkárként 
tevékenykedtem a Magyar Országgyűlés 
Hivatalában.

- Mint a Média Kft. főszerkesztője, 
milyen célokat kíván megvalósítani?

- Az első pár nap az ismerkedéssel 

telt, de gyorsan bele kellett tanulnom, 
hiszen a nyár első napján álltam munká-
ba, ami az egyik legleterheltebb időszak 
a média vállalkozások számára. A meg-
szokott műsorok előállítása és a nyári 
rendezvények felvételei mellett így is 
szorítottunk időt, a heti „hírmagazinunk”, 
a Fonyódi Tükör megújítására. 

Az ősz beköszöntével némi szerve-
zeti átalakuláson ment keresztül a Kft., 
de fejlesztések a jövőben is lesznek. 
Például mire a fonyódiak kezükbe ve-
hetik a Hírmondó decemberi számát re-
ményeim szerint már készen lesz az új 
stúdiónk, mely nagymértékben hozzájá-
rul majd munkánk színvonalának tovább 
emeléséhez, sőt új lehetőségeket is biz-
tosít majd számunkra.    

Eltökélt szándékom, hogy a munkánk 
magas szintű végzése mellett folyama-
tosan fejlődjünk, jobbá váljunk, és ezál-
tal a kor követelményeinek megfelelően, 
ugyanakkor a helyi sajátosságokhoz iga-
zodva jobban kiszolgálhassuk a fonyódi 
polgárok igényeit is. 
            szerkesztőség

A Városüzemeltetés aktuális munkálatai
kapcsán -, a Polgármesteri Hivatalban 
és a piaccsarnok bontási munkálatai-
ban vettek részt munkatársaink. A víz-
elvezető árkokat többek között a Niklai 
utcában, Rezeda utcában, Napsugár 

utcában, Liliom utcában és a József 
Attila utcában tisztítottuk, és megja-
vítottuk a József utcai szalagkorlátot.

 
         Kristóf Györgyné

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Vendégeink! 
A Kilátóink bezártak. Várható nyitásuk 2019. márciusában. A 10. Kol-

bászfesztivál idején (2019. február 8-10.)  a Siposhegyi kilátónk saját fele-
lősségre látogatható lesz!

	 	 														Fonyódi	Városfejlesztési	és	Városüzemeltetési	Kft.
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Születésnapra készülődve

Ünnepélyes eskütétel a Fonyódi Katolikus
Egyházközségben

Karácsony nem csupán visszaem-
lékezés egy történelmi eseményre, 
nem is csak a család-, a szeretet ün-
nepe. Elsősorban Jézus születésének 
a napja! De mindannyiunk örömnapja 
is! Értünk, nekünk is megszületett a 
Megváltó!

Gondoljunk arra, hogy a szülők mi-
lyen nagy örömmel várják a gyerme-
kük születését. Már előre készülődnek 
az új családtag érkezésére. Amikor 
pedig megszületik, a család szeme-
fénye lesz az a gyermek. Jézus Isten 
szeme-fénye, az egyszülött Fiú! És ne-
ked kicsoda Jézus? Ő már kimondta 
rád, hogy a szeme fénye vagy, amikor 
megszületett érted is, és meghalt a ke-
reszten érted is! Érted? Azt hiszem, ezt 
nem lehet megérteni.

Nagyatádon történt. Karácsony 
után temetésre mentem, és az egyik 
síron egy fenyőfát láttam, feldíszítve. A 

A Fonyódi Katolikus Egyházközség 
Képviselő - testülete 2018. november 
25-én, Krisztus Király vasár-
napján, a délelőtti szentmi-
sében ünnepélyesen letette 
esküjét. A „régi” testület tag-
jainak mandátuma még nem 
járt le, de az egyházjog sze-
rint, ha új püspök lép hivatal-
ba, meg kell újulnia a plébá-
niák Képviselő - testületeinek 
is. Így történt ez Fonyódon is. 
A képviselők Neumajer Zol-
tán plébános segítői, külön-
böző területeken látnak el feladatokat 
(hitélet, evangelizáció, liturgia, karita-

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

gármesteri Hivatal
2018. december 21. - 2019. január 2. között igazgatási szünetet tart. 

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás teljes mértékben szü-
netel. 

Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, kérdéseiket az info@fonyod.
hu nyilvános elérhetőségünkön tehetik meg.

   Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.
                                                                  Nagy	Brigitta	sk.
                    aljegyző

sírban egy kisgyermek nyugodott. Szü-
lei minden családi ünnepen megemlé-
keztek róla is. Vajon miért? Azt hiszem 
ott sokkal többről volt szó, mint egy ka-
rácsonyfáról. Ezekben az emberekben 
a hit fénye volt, és az a szeretet, amit 
Jézus hozott el nekünk. Nem a halott 
kisfiúknak, hanem az élő gyermeknek 
vittek ajándékot. Annak, akinek már 
csak a teste volt ott, de a lelke az örök 
hazában várta anyukát, apukát és a hú-
gocskáit. Mi is élő Jézust ünneplünk, 
aki nélkül nincs szenteste, nincs kará-
csony, és aki hazavár bennünket is az 
örök hazába.

A templomban az egyik vasárnapon 
egy nagymama elhozta a szentmisére 
kis unokáját. Az unoka nézte az örök-
mécses piros fényét, majd ránézett az 
imádkozó nagyira, aztán ismét a fényre. 
Egyszer csak kifakadt: Hé nagymama! 
Amikor zöldre vált, kimegyünk ugye?

Az a fény sosem lesz zöld. Megál-
lás nélkül arra szólít: Állj meg! Itt vár 
valaki, akinél megpihenhetünk: „Gyer-
tek hozzám mindnyájan, akik elfá-
radtatok, s akik terhet hordoztok - én 
megkönnyítelek titeket.” -mondja Jé-
zus. Ő eljött közénk és velünk maradt! 
Kövessük az ünnepen túl, az év min-
den napján! Vele áldott, békés lehet 
nem csak a karácsonyunk, hanem az 
egész életünk!

     Zoltán atya

tív tevékenységek, gazdasági ügyek) 
munkájukat díjazás nélkül végzik. 

A képviselők névsora: Neumajer Zol-
tán plébános, Rácz János akolitus, dr. 

Ács Zoltán, Farkas Gábor, Francsics Jó-
zsef, Horváthné Godó Mária, Kapitány 

László, Kovács Balázs, Kovács 
Borbála, Kraliczky Antalné, 
Majlinger László, Makarész 
József, Péter Annamária, 
Schaller Emil, Schmidt Zoltán, 
Zsoldosné Liszkai Ildikó. 

A „régi/új” testület első, 
alakuló gyűlésére 2019. janu-
árjában kerül majd sor.

A Képviselőtestület tagjai 
örömmel veszik minden jó 
szándékú ember javaslatát, 

észrevételét!
          Péter Annamária

Jegyzői pályázat 
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

pályázatot hirdet
JEGYZŐ munkakör betöltésére.

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

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje 2018. december 20. napja
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Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

Étkezéseit fizetheti: készpénzzel, átutalással, Otp szép kártyával és bankkártyával is.
Fonyód kártya felmutatásával 5% kedvezményt biztosítunk, melynek feltétele, adott hónapban

minimum 20 adag rendelése és annak egyszeri, egy összegben történő fizetése esetén.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

12.17. Hétfő Daragaluskaleves
„A” Zöldborsófőzelék pulykapörkölttel

„B” Brassói apró-pecsenye, savanyúság

12.18. Kedd Húsgombócleves
„A” Burgonyás tészta
„B” Spenótos gnocchi

12.19. Szerda Csontleves
„A” Rántott halfilé majonézes burgonyával

„B” Rántott sertésszelet zöldséges párolt rizzsel

12.20. Csütörtök Karfiolleves
„A” Mexikói tokány párolt rizzsel

„B” Erdélyi rakott káposzta

12.21. Péntek Gulyásleves
Kalács, narancs

2018.12.24 – 2019.01.02-ig.

ZÁRVA

01.03. Csütörtök
Daragaluskaleves

„A” Lencsefőzelék sertéspörkölttel
„B” Tarhonyás hús savanyúsággal

01.04. Péntek
Nyírségi gombócleves

Ízes bukta 

01.07. Hétfő Karalábéleves
„A” Hentestokány párolt rizzsel

„B” Zöldborsófőzelék vagdaltpogácsával

01.08. Kedd Majgaluskaleves
„A” Káposztástészta, alma

„B” Mákos tészta, alma

01.09. Szerda Húsleves
„A” Főtt hús, gyümölcsmártással, pirított darával

„B” Főtt hús vadas mártással, makarónival

01.10. Csütörtök Kertészleves
„A” Rakott burgonya

„B” Mustáros csirkecsíkok párolt rizzsel

01.11. Péntek Székelykáposzta
Pogácsa

01.14. Hétfő Reszelt-tészta leves
„A” Sárgaborsófőzelék sertéspörkölttel

„B” Lecsós apróhús párolt rizzsel

01.15. Kedd Zöldborsóleves
„A” Rakott karfiol

„B” Paradicsomos rakott tészta

750 Ft
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Fehérliliom kivonattal és a platinapor diszkrét 
csillogásával a ragyogó arcbőrért

Egy érzéki kozmetikai kezelés a 
selymes csillogást adó platinapor és 
a fehér liliom poliszacharidjainak jóté-
kony hatásával, mely elősegíti a FEL-
HÁM komplex MEGÚJULÁSÁT. 

A platinapor optikailag kompenzálja 
a ráncok mélységét, a kezelés egzoti-
kus illatvilága pedig teljesen elvará-
zsol, az innovatív hatóanyagok pedig 
tartósan pihe-puha selymességet köl-
csönöznek a bőrnek.

Ez az Alissa Beauté olasz bioak-
tív termékcsalád Platinum kezelé-
se, melyet fakó, egyenetlen, enyhén 
pigmentált, tágabb pórusokkal rendel-
kező, esetleg kipirosodásra hajlamos, 
hajszálértágulatos bőrre ajánlunk. 

A kezelés hatóanyagai erősítik a bőr 
védelmi funkcióit, szűkítik a pórusokat, 
kiegyenlítik a bőrtónust, hidratálnak. 
Szalonunkban két változatban is elér-
hető: revitalizáló alginát maszkkal vagy 
botox hatású szemmaszkkal a bőr igé-
nyeinek megfelelően. A kezelés ideje 
dekoltázsig 90 perc, ára 19.500 Ft.

Választhatod a kezelést kúrában, 
és szépülj extra kedvezménnyel! 4 
kezelés egy összegben történő fi-
zetése esetén 15% kedvezményt 
biztosítunk. A kezelés hatásának 
fokozására otthoni kiegészítő ter-
mékeket is kínálunk, amelyet sze-
mélyre szólóan a bőrtípusnak meg-
felelően állítunk össze.

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt szépségszalonunkban akár 

csak egy ingyenes, személyes ta-
nácsadásra is.

Bővebb információ és
bejelentkezés:

Dermisz Professzionális Kozmetika 
és Fényesztétikai Kezelőszalon

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

https://dermiszkozmetika.hu/alissa-
platinum-az-erzeki-erintes/
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Múzeum

Múzeum

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Mátyás Király Gimnázium

Mátyás Király Gimnázium

Dísz tér

Dísz tér

Fonyódliget, Templom tér

FONYÓDI
PROGRAMOK

December 14-től Január 25-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
December 14. péntek,

18 óra

December 15. szombat,
16 óra

December 15. szombat,
18 óra

December 16. vasárnap,
17 óra

December 18. kedd,
17 óra

December 20. csütörtök,
17 óra

December 22. szombat,
18 óra

December 23. vasárnap,
17 óra

December 31. hétfő,
10 óra

Január 5. szombat,
18 óra

Január 10. csütörtök,
18 óra

Január 19. szombat,
19 óra

Január 22. kedd,
17 óra

Január 25. péntek,
18 óra

Január 5-6. szombat, 
vasárnap, 8 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

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

„Hosszú téli esték” adventi készülődés
és interaktív előadás 

Veress Ábel és Szentkirályi Boldizsár adventi koncertje

Városi Karácsony: Ünnepi Koncert

IV. Fonyódi Újévi Labdarúgó Teremtorna

LIONS - jótékonysági bál

Márton László fotós posztumusz fotókiállításának megnyitója

Jakupcsek Gabriella újságíró, műsorvezető
közönségtalálkozója

A Magyar Kultúra Napja: TÁLTOS rapszódia  
Alcím: Ady Endre ébredő lírája, a századfordulótól Trianonig

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

VII. BÚI Szilveszteri Futás
(nevezési díjak: 1000,- Ft; 1500,- Ft; 2000,- Ft – távtól függően) 

Pótszilveszter: Karinthy Frigyes: Hogyan kell bánni a férfiakkal? 
avagy a marha férj kabaré a Carmen Cavea Színház előadásában, Jegyár: 2.500 Ft/fő

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

Ökumenikus Kulturális Est: Dr. Gadányi Máté plébános egyház-
történész adventi előadása, Betlehemtől - Betlehemig címmel

A fonyódi Pelso Főnix Színtársulat és az Esztrád Színház
bemutatja a ,,Karácsonyi ének” című színházi előadást

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.);
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Múzeum

Múzeum

A Balaton egyik legnagyobb téli 
gasztronómiai programja a Fonyódi 
Kolbászfesztivál 2019-ben is remek 
kulináris élményekkel várja az ínyen-
ceket. 2019. február 8-tól 10-ig, a Zá-
kányi Kálmán Sportcsarnokban tizedik 
alkalommal kerül megrendezésre ez az 
egyedülálló gasztronómiai és kulturális 
rendezvény.

Vékony kolbász, vastagkolbász, csí-
pős kolbász, csemege kolbász, füstölt 
kolbász, nyers kolbász, sült kolbász és 

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Mátyás Király Gimnázium

Dísz tér

Dísz tér

Fonyódliget, Templom tér

Katolikus miserend
Plébániatemplom: első péntekenként 17 óra, 

vasárnap 11 és 17 óra.
Szent István kápolna: vasárnap 9:15 óra

Nagyboldogasszony kápolna: május első 
vasárnapjától

Szent Anna kápolna: május első szombatjától
Szent József családos misék:

Minden hónap második vasárnapján
17 órakor a plébániatemplomban.

Ünnepi miserend:
Adventi rorate szentmisék a Plébániatemplomban: 
December 14., 18., 21. reggel 6:30.
December 23. Advent 4. vasárnapja – vasárnapi mi-
serend (15:30 gyóntatás a plébániatemplomban).
December 25. Urunk születése (Karácsony) - 0:00 
órától Éjféli szentmise a plébániatemplomban. 
December 26. Szent István első Vértanú ünnepe – 
11 és 17 órakor szentmise a plébániatemplomban 
(Szent István kápolnában nincs szentmise).
December 31. 17 órakor év végi hálaadó szentmise a 
plébániatemplomban. 
Január 1. Szűz Mária , Isten anyja (Újév) - 11 és 17 
órakor szentmise a plébániatemplomban (Szent Ist-
ván kápolnában nincs szentmise).
Január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt) – vasár-
napi miserend

Aktuális miserend: fonyodpl.x3.hu/miserend

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

• Dec. 16. vasárnap 9:30 istentisztelet
• Dec.  26. szerda 9:30 Karácsony ünnepi úrva-
csorás istentisztelet
• Jan. 06. vasárnap 9:30 úrvacsorás istentisztelet
• Jan. 20. vasárnap 9:30 istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
Jan. 16-án, 16 óra Ottóffy Attiláéknál Dobó I. u. 2. 

Ökumenikus Kulturális Estek a  Múzeumban 
(nem a hónap utolsó keddjén!)

• Dec. 18. kedd 17 óra ádventi alkalom
Dr. Gadányi Máté plébános egyháztörténész

Betlehemtől - Betlehemig

Református Istentiszteletek
rendje

Református istentisztelet

• Dec. 16., 11:00 Istentisztelet, kereszteléssel.
• Dec. 23., 11:00 Istentisztelet.
• Dec. 24., 15:00 Gyermekkarácsony, ajándé-
kozással.
• Dec. 25., 11:00 karácsonyi Istentisztelet, 
Úrvacsorával.
• Dec. 30., 11:00 Istentisztelet.
• Dec. 31., 15:00 Óévi összevont Istentisztelet 
Balatonfenyvesen!
• Jan. 1., 11:00 Újévi összevont Istentisztelet.

Honlapunk: vizmellettifa.org

X. FONYÓDI KOLBÁSZFESZTIVÁL 
megannyi kolbászváltozat… Február 
második hétvégéjén minden a kolbá-
szokról fog szólni Fonyódon a X. Fonyó-
di Kolbászfesztiválon. 

A téli Balaton valóban legnagyobb 
gasztronómiai rendezvénye!

Fonyódi Kolbászfesztivál 2019. Feb-
ruár 8-10.

FIGYELEM!

Több mint két hónappal a fesztivál 

előtt a hagyományos szombati kolbász-
töltő versenyre a helyek fele betelt! Aki 
szeretne ezen a hatalmas bulin részt 
venni, kérjük ne halassza a jelentkezé-
sét az utolsó pillanatokra!

Még lehet jelentkezni a jubileumi kol-
básztöltő versenyre!

Várjuk cégek, baráti társaságok, csalá-
dok jelentkezését!

http://kolbaszfesztival.info/fonyod/
kolbasztolto-verseny/

Álláslehetőség
A Fonyód Média Nonprofit Kft.

szerkesztő, adminisztrátor
munkakörbe álláspályázatot 

hirdet.
Foglalkoztatás:

8 órás éves állás.
Jelentkezni az

allas.fonyodmedia@gmail.com
címen lehet!
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A Szociális Központ hírei

Évzáró programok

A hideg, esős idő ellenére szép 
számmal összegyűltünk, hogy meg-
ismerjük Budapesten a Keleti pá-
lyaudvar Lotz-csarnokát díszítő 
nagyértékű, csodálatosan szép fres-
kóit. Ezt követően elsétáltunk a Róth 
Miksa  családja által 1910-ben épített 
házba, amelyben a hangulatos kis 
múzeum rejtőzik.  A lakás teljesen 
eredeti állapotban megőrzött szobái 
egy kis időutazás a megbecsült mű-
vész-polgár otthonába.  Ámulva néz-
tük a szebbnél szebb gyönyörű ólom-
üveg képeket, miközben hallgattuk a 

A „Nappaliban” az elmúlt hónap 
is mozgalmasan telt. Október 29-én 
Kézműves foglalkozást tartottunk a 
Könyvtárban. A program résztvevői 
kiváló hangulatban készítették el ka-
rácsonyi gömbjeiket, ékszereiket, pa-
pírvirágjaikat. November 17-én ismét 
részt vettünk a 8. Balaton Parti Eskü-
vő Party rendezvényen Balatonboglá-
ron, ahol idén is elhoztuk a Különdíjat, 
valamint a tombola fődíját, egy tűzi-
játékot. 21-én a Gyermekotthon lakói 
karácsonyi műsorral kedveskedtek 
nekünk. 23-án Rózsikát köszöntöttük 
82. születésnapja alkalmából.

Hagyományos karácsonyi 
ünnepségünket december 19-
én délután 16 órától tartjuk a 
Fonyódi Kulturális Intézmények 
színháztermében.

E hónapban a fonyódi Köz-
pont adott otthont a megyei 
módszertani workshopnak, 
ahol Somogy megye Központja-
inak vezetői és szakmai vezetői 
vesznek részt. E hónapban a kö-
zelgő jogszabály változásokról, 
az ez évben indított új felada-
tokról, a szociális szakemberek 
továbbképzési rendszerének 
változásairól volt szó.

A Család- és Gyermekjóléti 

hozzájuk fűződő történeteket.  Róth 
Miksa (1865-1944),  a magyar üveg-
művészet legjelesebb alkotója volt. 
Nevéhez fűződik számos középület, 
többek között a budapesti Országház 
ólomüveg ablakainak készítése. A 
fonyódi katolikus templomban is lát-
hatóak, bár nem érvényesülnek teljes 
szépségükben. Felejthetetlen élmény-
ben volt részünk.

A Duna Palotában is 
rendeztünk egy kiállí-
tást a Somogyiak Bará-
ti Körével, ahol három 
öregdiák társunk alko-
tása is megtekinthető. 

A Fonyódi Kulturális 
Központban november 
23-áig volt látható a 
gimnázium öreg- és ifjú 
diákjainak a kiállítása. 

A zárással egybekötve  tartottuk meg 
rendkívüli közgyűlésünket is, ahol az 
egyesület székhelyének változását fo-
gadtuk el. Szó esett a 2018-as év gaz-
dag programjairól és a jövő évi ter-
vekről. Nagyon jó hangulatban zajlott 
a találkozó. Áldott, békés karácsonyt 
kívánva köszöntünk el egymástól.

       Németh Julianna

Szolgálat egész évben szervez és tart 
ruhabörzéket, melyekre az adományo-
kat folyamatosan fogadjuk. Ezúton 
köszönjük adományozóinknak az ez 
évi rengeteg ruhaneműt és játékokat, 
valamint kérjük, hogy adományként 
csak olyan ruhaneműt, lakástextíliát, 
játékot, könyvet ajánljanak fel, melyet 
maguk is jó szívvel vennének fel, ad-
nák gyermekeiknek.

Karácsony közeledtével minden 
ember szíve megtelik szeretettel, 
együttérzéssel azon embertársai 
iránt, akik egyedül élnek, nélkülöznek, 
gyermekeket nevelnek. A karácsonyi 

adománygyűjtésünk fókuszába ez 
évben a tartós élelmiszereket (liszt, 
cukor, olaj, tej, tészta, konzerv, stb.), 
a tisztálkodási szereket és eszközö-
ket (fogkrém, fogkefe, tusfürdő, szap-
pan, stb.), valamint tisztítószereket 
(mosogatószer, mosópor, öblítő, stb.) 
helyeztük. Kérjük Tisztelt Adományo-
zóinkat, hogy adományaikat decem-
ber 14-e 14 óráig legyenek kedvesek 
eljuttatni Szolgálatunkhoz (Fonyód, 
Fő u. 43.). Az adománygyűjtéssel kap-
csolatban információt Varga Mónika 
családsegítő nyújt személyesen, nyit-
vatartási időben (H-Cs.: 8.00-16.00; 

P.: 8.00-13.00).
A klasszikus Cipősdoboz ak-

ció ez évben is a Gimnázium 
szervezésében kerül lebonyo-
lításra. Hosszú évek óta, min-
den év decemberben gyűjtést 
szerveznek az iskolán belül, 
hogy minden gyermek része-
sülhessen az ajándékvárás és 
ajándékozás örömében. A gyűj-
tést Zentai Ildikó tanárnő koor-
dinálja. Ezúton is köszönjük a 
tanárnő, valamint a Gimnázium 
diákjainak és pedagógusainak 
önzetlenségét és segítségét.

   F.A.
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LIONS hírek
November hónap eddig minden év-

ben az adomány gyűjtésünk hónapja. 
Két ilyen nagy rendezvényünk van, a 
Jótékonysági bálunk és ruhabörzénk, 
amit csak Lions turinak becéznek.

Ezek közül a bált technikai okok 
miatt el kellett halasztani. Tudniillik 
november tizedike, amikorra terve-
zetük, munkanap volt, a Gimnázium-
ban nyílt nap, az öregek hónapjának 
zárórendezvénye stb. De nem fog el-
maradni, mert 2019. január 19-én, az 
eredetileg meghirdetett helyen és idő-
ben - Mátyás Király Gimnázium este 7 
óra- lesz megtartva.

Reméljük, hogy mivel már benne 
leszünk a farsangban, ez jó okot ad a 
bálozásra. Kérnénk a támogatóinkat, 
hogy tombola tárgyakkal és adomá-

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
idén karácsony előtt is meghirdeti a 
Spar áruházakkal közös Adni öröm! 
akcióját, melynek során az élelmi-
szerüzletekben tartós élelmiszereket 
gyűjtenek. A MMSZ Fonyódi Önkéntes 
csoportja is csatlakozik az akcióhoz. 
December 13. csütörtöktől december 
18. keddig, az üzlet nyitvatartási ide-
jében van lehetőség a megvásárolt 
tartós élelmiszereket - lisztet, cukrot, 
tartós tejet, kekszeket, száraztésztát, 
szaloncukrot, stb. -  a pénztártól való 

A Feng Shui Galéria 2018.évi kaleidoszkópja 

nyaikkal járuljanak hozzá a bál sikeré-
hez!

A  „turira” megérkezett a szállítmány 
Wolfhagenből. Nagyon sok szép dol-

got küldtek. Mire az újság megjelenik 
addigra az árusítás is meglesz, amit a 
volt Pátriában  tartunk. A helység tel-
jesen üres, így még be is kell rendezni. 
A VÜSZ-től, és a Kulturális Központtól 

kaptunk kölcsön asztalokat. Hegyiné 
Marika egy nagyon praktikus regáléval 
segített, amire a kabátokat tudjuk fel-
rakni. Köszönjük mindenkinek a segít-
séget! Reméljük, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan jó eredménnyel zárjuk, 
hiszen a karácsony közeledtével ebből 
tudjuk a támogatottjainkat segíteni. 
Mivel ebben az évben ez utolsó meg-
jelenés, éppen ezért szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek a segítségét, 
támogatását, hogy munkánkat ered-
ményesen tudjuk végezni.

Mindenkinek nagyon szép, békés, 
szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket, 
és Boldog új évet kívánnak a fonyódi 
LIONS Club tagjai.

          Fábián Lászlóné

Lassan elkezdődik 22.évadunk a Szt.
István utcában, és hogy mit is forgat-
tunk ki 2018-ban az idelátogatóknak? 
Nagyszabású ezoterikus találkozó, kiál-
lítások, talk-showk, koncertek, színházi- 
és egyéb előadások, könyvbemutatók 
színesítették mindennapjainkat.

Idén 11 kiállításunk nyílt, melyek 
között több kettős, továbbá csoportos 
tárlattal, és évről évre bemutató alko-
tókkal jelentkeztünk. Utóbbiak a helyi 
Sirály Art, s a kaposvári Nádas József, 
valamint nagy sikerrel rendeztünk több 
kiemelkedő magyar művésznek válto-
zatos megnyitókat.

Büszkék vagyunk arra, hogy Nemcsák 

távozás után a gyűjtőpontot leadni. Az 
Adni öröm! akció során összegyűjtött 
adományokból a rászoruló családok 
létszámának figyelembevételével rög-
tön csomagokat készítünk és még az 
ünnep előtt kiszállítjuk.

Pénzbeni adományt nem fogadunk 
el, de ezúton hívjuk fel minden kedves 
vásárló figyelmét arra, hogy a Spar 
áruházak pénztáránál egész évben fo-
lyamatosan adománykártyák vannak 
kihelyezve 200 és 500 Ft-os névérté-
ken, melyek megvásárlásával szintén 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot 
lehet támogatni.

Segítségüket ez alkalommal is kö-
szönjük és Önöknek is áldott kará-
csonyt kívánunk:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Fonyódi Csoportjának Önkéntesei

Máltai Hírek
Idén is – ADNI ÖRÖM!

Károly, Kánya Kata, Bodrogi Gyula, Ber-
kes Gabriella, Szilágyi János, Erdélyi 
Mónika, Ambrus Attila, Pomázi Zoltán, 
Szűcs Antal Gábor, Csuja Imre és Szelle 
Szilárd elfogadták meghívásunkat. Újra 
vendégünk volt Sass József humorista, 
Bornai Tibor énekes, Rák Kati színész-
nő - most mint Marmorstein Berta - ön-
álló esten. Kánya Katát, R.Kárpáti Pé-
tert és Szabó Gábort műsorvezetőként; 
a Sotto Voce kórust, Enricot, Kövi Sza-
bolcsot, dr.Lévay Pétert, Baranyai Lász-
lót és a Fejes házaspárt koncertjeikkel 
már visszatérőkként köszönthettük 
körünkben. Eszterhai Katalin, R.Kárpáti 
Péter és Völcsei Judit könyvét ismer-

tette meg velünk.
Jövőre várhatóan Jakupcsek Gab-

riella, Stohl András, Pogány Judit, Má-
csai Pál és sokan mások bővítik majd 
résztvevőink sorát.

A tulajdonosnak köszönhetően a 
feng shui tanfolyamok ingyenesek a fo-
nyódiak részére. Kiemelnénk rendsze-
res festő-, feng shui- és radiesztézia 
(földsugárzás mérés) képzéseinket, 
valamint heti hastánc- és jógaóráinkat. 

Az oktatások kivételével, valameny-
nyi rendezvényünk térítésmentesen 
látogatható.

 Fotulné Solymos Ildikó
 galériavezető
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Jubileumi közgyűlést tartott a Fonyód Polgárőr 
Egyesület

„Imi	mondj	egy	verset”: Csuja Imre színművésszel 
a Galériában

2018. november 24-én tartotta ju-
bileumi közgyűlését, fennállásának 5. 
évfordulóját ünnepelte a Balatoni Vas-
úti Régió - Fonyód Polgárőr Egyesület.

Az ünnepi közgyűlésen a tagokon 
kívül részt vettek Nagy Tamás - ösz-
szekötőszemély a MÁV és a polgárőr-
ségek között - aki a közgyűlést leve-
zető elnökként elsőként köszöntötte a 
megjelenteket. Továbbá Kovács Attila 
a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség 
alelnöke, Viktor István - MÁV-Start va-
gyonvédelmi koordinátora, Ábrahám 
Attila - MÁV-Start vasútbiztonsági ve-
zető -, Vasas Zsolt - Diós László MÁV 
Zrt. vasútbiztonsági vezető delegált-
jaként - valamennyien köszöntötték a 
résztvevőket és gratuláltak a fonyódi 
polgárőrök munkájához. Pasztusics 
Ákos r. alezredes a Fonyódi Rendőr-
kapitányság vetetője és Erdei Barna-
bás alpolgármester köszöntőjükben a 
polgárőrök Fonyódért, az itt lakók és 
az idelátogatók biztonságáért végzett 

munkáját emelték és fejezték ki kö-
szönetüket a polgárőrök felé. „Fonto-
sak a várunk számára, hiszen egy civil 
szervezetről beszélünk, akik a város 
működését segítik. Jelen vannak a pi-
acunkon, az iskoláknál, a nyári rendez-
vényeinken, a futónapunkon, a sport 
rendezvényeinken. Az öt év alatt bizton, 
bármikor számíthattunk a polgárőrök-
re, amikor a városban szükség volt rá-
juk.” - mondta az alpolgármester. 

A polgárőr egyesület elnöke Gál 
László számolt be az elmúlt évben 
teljesített szolgálatokról, Fonyód terü-
letén, a vasúton és más településen 
folytatott munkájukról. Az idei évben 
az egyesület egy gépjárművel is gaz-
dagodott, valamint október 17-én a 
Stefánia palotában vette át a Fonyó-
di Polgárőrök elnöke az Év Polgárőr 
Egyesületének járó díjat, amellyel me-
gyénként egy-egy egyesületet díjaznak 
évente. „Van okunk az ünneplésre, hi-
szen ebben az évben az elismerést és 

a jubileumot is meg kell ünnepelnünk. 
Tudunk járni a szolgálatba és nagyon jó 
csapat van, azt kívánom, hogy legalább 
még 15 évet így tudjunk együtt szolgál-
ni!” - nyilatkozott az egyesület elnöke. 

A közgyűlésen elismerték mind-
azoknak az egyesületi tagoknak a 
munkáját, akik a kezdetektől fogva a 
fonyódi egyesületben szolgálnak. Ju-
bileumi díjat vehetett át Gál László, Gál 
Lászlóné, Gál Norbert, Horváth János, 
Lampek Andrea. 

A jubileumi egyesületi közgyűlés jó 
hangulatú ünnepélyes vacsorával, be-
szélgetéssel ért véget.

A máig népszerű magyar filmvíg-
játékból ismertem csupán, amiben a 
Csoki nevű kedvesen esendő szereplőt 
játsza.

Petőfi verssel, az Anyám tyúkjával in-
dított, a „bárhol, bármikor lehet monda-
ni egy verset” élményével meghatározta 
a következő másfél órát.

A versek szeretete, mint mondta, a 
nagymamájától jött, aki ötéves korától 
tanította neki a költeményeket, nagyon 
fogékony volt rájuk. Ma is mond verset, 
legszívesebben Adyt szaval. Vendéges-
kedett már hajléktalanszállón, ahol étel 
helyett verseket adományozott.

Tizenhét éves korában nyílalt 
belé a tudat, hogy létezik Film-
művészeti Főiskola, addigra 
három amatőr színpad tagja is 
volt. Onnantól viszont egy cél 
lebegett előtte: színész szeret-
ne lenni, hiába szánták pedagó-
gusnak szülei. Elsőre felvették a 
Főiskolára. Mint mesélte, üzemi 
kultúros is volt. Egy ízben az ál-

lami gazdaság dolgozóival például szo-
cialista kultúr- vetélkedőre is készült. 
Nyertek.

Tíz év szabad úszást követően lett a 
fővárosi Örkény Színház tagja, amelyet 
nívósnak tart remek színészekkel, kivá-
ló vezetéssel.

Előtte két évig statiszta volt,kv tömeg 
jelenetekben szerepelt, ahol a feladata 
többnyire a zsüzsgés, szuszogás, böfö-
gés volt, maximum egy mondatokkal.

„Nem bántam, ez idő alatt megtanul-
tam a szakmát, mit hogy kell mondani, 
stb.” 

Tévés és színházi szerepei mellett az 
egyik legtöbbet foglalkoztatott szink-
ronhang. 

Csuja Imre, szívesen beszélt szere-
peiről, egyikből a másikba vált. Játsza 
Falstaffot, ott van a Tóthékban, majd 
előjön a Hamletben. A színházat filmre, 
pódiumra cseréli.

Fontos számára, hogy hozzáadjon 
valamit a figuráihoz, ezért már a próba-
folyamat alatt jönnek az ötletei, gegjei, 
amelyeket beépítve válik egyedivé, utá-
nozhatatlanná a darabban.

A színésznek mondania sem kellett, 
hogy mennyi örömét leli hivatá-
sában, minden gondolatán ér-
ződött. Többször előkerült Haj-
dúnánás, ahol született, még 
emlékszik honnan indult. 

A népszerűségét helyén ke-
zeli, most is kíváncsiság, alá-
zat, óriási teherbírás jellemzi 
hozzáállását.

Jó volt vele találkozni... 
                     Mellory
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Karácsonyi gondolatok

Párizsban - ősszel

Itt is van már gyermekjóga…

Milyen kár, hogy a Karácsony már 
rég nem arról szól, hogy kétezer évvel 
ezelőtt egy betlehemi istállóban meg-
született egy kisgyermek, aki azért 
jött az emberek közé, hogy szeretetet 
hirdessen. Az emberi értékek alapo-
san átrende-ződtek azóta. A család, 
a gyermekvállalás, a hazaszeretet, a 
nemzeti össze-tartozás, a becsület, 
rég elavult fogalmak. A ma emberétől 
távol áll Jézus születésének miszté-
riuma, hisz felfoghatatlan számára, 
hogy miként vállalhat önként sze-
génységet, üldöztetést s végül ke-

Emlékszem, bár meglett korúként, de 
annál nagyobb elszántsággal léptem be 
életem első jógaórájára. Nem tudtam 
szinte semmit erről a mozgásformáról, 
mégis a lelkem mélyén azt éreztem, jó 
lesz ez nekem. Ma már tudom, hogy a 
jóga az egyik legjobb dolog, amit tehe-
tünk magunkért.

Ha mindezzel már gyermek-
ként találkozhattam volna, meny-
nyire másként alakulhatott volna 
az életem…?  Ez a gondolat in-
dított el a gyermekjóga oktatás 
felé.

A közelben akkor még senki 
nem foglalkozott ezzel.

A tervem az volt, hogy a 
gyermekem életébe is becsem-
pészem, ezért elvégeztem az 
első gyermekjóga oktatói tanfolyamot. 
Kezdetben családi majd baráti körben 
népszerűsítettem, ma már közel 30 kis-
iskolás jár hozzám heti rendszeresség-
gel. Jönnek, hogy együtt játszunk, hogy 

reszthalált valaki, aki Isten fiaként jött 
az emberek közé? Hit nélkül bizony 
nehéz elfogadni karácsony üzenetét. 
A földi örömök habzsolása, a mér-
téktelenség evésben, ivásban, vásár-
lásban, a pazar ajándékok sokasága 
hamis képet fest elénk. Az üres csillo-
gás elvakítja szemünket, s nem vesz-
szük észre miatta az egyetlen, igaz 
ajándékot: Jézust, a szeretet Istenét. 

Csak a gyerekek képesek az önfe-
ledt, tiszta örömre. Tanulnunk kellene 
tőlük! Legalább ilyenkor, az adventi 
várakozásban jó lenne, ha a szívünk-

be néznénk, mert lehet, hogy vala-
hol a legmélyén ott szunnyad a rég 
eltemetett szeretet-parázs. Hiszek 
benne, hogy csak rajtunk múlik, mer-
jük-e, akarjuk-e újraszítani a lángot. 
Kívánom, hogy a betlehemi jászolban 
szunnyadó Kisded végtelen szeretete 
járja át mindnyájunk lelkét, s ébressze 
fel bennünk a vágyódást a jó és a tisz-
ta dolgok után. 

Istengyermek! Ne engedd kialudni 
lelkünkben a karácsonyi lángot! Ta-
níts jóságra, tisztességre, emberség-
re minket!

megtapasztalják azokat a dolgokat, 
amiket a szemével nem lát az ember.  

A gyermekjóga azon ritka mozgás-
formák közé tartozik, ami nem siker- és 
eredményorientált, nem versenyszelle-
mű csoportos foglalkozás. 

Zsibongó és lendületes foglalko-

zás, szemben a felnőtt jóga meghitt és 
csendes légkörével. Az óra dinamikája 
hullámzó, a gyermekek mozgásigénye 
nagy, s ezt nem korlátozom, csupán irá-
nyítom. A gyermekek nagy részének a 

mozdulatlanság a legnagyobb kihívás. 
A nagymozgások, illetve a sorozatok 
között állunk a jógaszőnyegre, hogy 
egy-egy pózt felvegyünk és megpróbál-
juk kitartani. 

Az óra fénypontjaként jön aztán a 
„mese”, azaz a relaxáció. Majd egy vidám 

közös játék és zárjuk az órát a 
meditációra való felkészítő 
körrel, amikor beszélgetünk.

Ami számít, az a mozgás, 
a játék, a magunknak ajándé-
kozott minőségi idő. A gyere-
kek közben hajlékonyabbak, 
erősebbek lesznek, javul a 
tartásuk, erősödik az immun-
rendszerük, jobban tudnak 
aludni. Pontosabban képesek 
érzékelni a külvilág, valamint 

a saját testük és belső világuk érzéseit. 
Koncentráltabbá válnak.

Egész életükben használható tudást 
szereznek…

         Pásztor Mónika

A Mátyás Király Gimnázium diák-
jaiként az ERASMUS + projektjének 
köszönhetően november 5-10. között 
Párizsban jártunk. 

Programunk címe Interkulturális 
művészeti híd. Francia vendéglátóink-
kal egy színházi előadást állítottunk 
össze és a záró program ennek a da-
rabnak az bemutatása volt. Nagyon iz-
gatottak voltunk, hiszen összesen hét 
országból érkeztek a diákok. A közös 
kommunikációs nyelv az angol volt, 

ami valóban hídként kötötte össze ezt 
a sokféle kultúrájú, sokféle hagyomá-
nyú diákcsoportot. Nagyon jó érzés 
volt megtapasztalni, hogy mennyit ér 
az angol nyelvi felkészítésünk!

Persze a közös feladatokon túl 
mindennap megláthattunk valami kü-
lönleges párizsi nevezetességet: az 
Eiffel-tornyot, ahonnét lélegzetelállító 
látvány tárult elénk; jártunk a Louvre-
ban. A Notre Dame távolról is csodá-
latos volt, de bent megdöbbentően 

hatott ránk a monumentalitásával és 
színes üvegablakaival. 

Egy napot a versailles-i palotában 
és hatalmas parkjában töltöttük. 

Nagy élmény volt számunkra a 
párizsi út. Köszönjük a programszer-
vezőknek: Szilasi Gábor tanár úrnak 
és Babodi Gergő rendszergazdának, 
hogy lehetővé tették számunkra…

Meiszter Tamás 11. c és Czippán 
Máté 11. b osztályos tanulók
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Megyei első helyezett a bacsákos csapat a PénzSztár 
vetélkedőn

Mátyás Király Gimnázium - novemberi hírek

A Kaposvári Egyetem Gazda-
ságtudományi Kara adott otthont 
a PénzSztár Hazai és Határon Túli 
Magyar Középiskolák Országos 
Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási 
Versenye Somogy megyei döntőjének 
november 8-án.

A Siófoki SZC Bacsák György Szak-
gimnáziumának és Szakközépisko-
lájának négyfős csapata kiváló telje-
sítményt nyújtva első helyen végzett, 
így a bacsákos együttes képviselhet-

Két nyíltnapot tartottunk. Az érdek-
lődő iskolaválasztó diákok és szülők 
az intézményi tájékoztatók után órá-
kat látogattak. A programot úgy állít-
juk össze, hogy a teljes 
működést lefedje. Sok 
érdeklődő látogatott hoz-
zánk ezeken a napokon.

A PénzSztár-
versenyen a „Kassza-
siker” elnevezésű csa-
pat (Csenki Marietta, 
Szultos Boglárka, Tóth 
Csenge, Tóth Vanesz-
sza Gvendolin) bejutott 
a megyei fordulóba, ott 
4. helyezést ért el. Ezért jutalomból 
felkészítő tanáruk, Hosszú Zoltánné 
szervezésében részt vettek a Privát-
bankár Pénzügyi Tudatosság Fóru-
mán Budapesten az A 38-as hajón.

Sikeres angol nyelvi tanulmányi 
vetélkedőt rendezett az idegen nyelvi 

te Somogy megyét a november 22-én 
Pécsett megrendezett regionális dön-
tőben.

A pécsi megmérettetésen is tisz-
tességgel helytálltak diákjaink: szo-
ros versenyben végül az ötödik helyet 
szerezték meg.

A csapat tagjai:
Anton Roxána, Marton Szonja, Né-

meth Patrícia, Megyeri Ádám (mind-
nyájan 10.D osztály). Felkészítő taná-
ruk: Balázs József.

Iskolánk egész közössége nevében 
nagy szeretettel gratulálunk a remek 
eredményhez!

munkaközösség az általános iskolá-
sok számára. A környező általános is-
kolákból 33 diák mérte össze tudását 
az írásbeli és a szóbeli fordulókon. A 

tapasztalatunk az, hogy színvonala-
san felkészített diákok érkeztek idén 
is erre a rendezvényünkre. Köszönjük 
az általános iskolákban tanító kollé-
gák munkáját. A díjakat Szilasi Gábor 
angoltanár, munkaközösség-vezető 
adta át.

Természettudományos csapatver-
senyt rendezett a természettudomá-
nyos munkaközösség az általános 
iskolások számára. A csapatverseny 

témája: a földrajzi öveze-
tesség – cél a komplex 
természettudományos 
gondolkodás fejleszté-
se. 10 csapat 30 diák 
vett rész a vetélkedőn, 
aminek a helyszíne a 
Mátyás Labor. Köszön-
jük az általános iskolák 
tanárainak felkészítő 
munkáját. A díjakat Zen-
tai Ildikó földrajz tanár, 

munkaközösség-vezető adta át.
A leány kézilabda csapat országos 

elődöntőbe jutott, a döntőbe jutásért 
játszanak 2018. december 12-én 
Szombathelyen. Patronáló tanáraik: 
Bors Éva és Lehel László.

       Bántó Zsuzsanna

I. Betyáros Táncház
Egyesületünk 2018.11.16-án ren-

dezte meg az első Betyáros Tánchá-
zat, mert úgy gondoltuk, hogy kell 
egy olyan rendezvény, ahol a nép-
táncot szerető emberek összegyűl-
hetnek, nemcsak táncolni, hanem 
zenét hallgatni, beszélgetni.

 A rendezvényt a Panoráma Étte-
remben rendeztük. Nagy örömünkre 
megtelt a terem. A zenét a Bojtár 
népzenei együttes biztosította. A 
zenekar először egy mini koncer-
tet tartott és bemutatta az általuk 
használt hangszereket, majd este 

10 óráig húzták a talpalávalót.
Ételről, italról a szülők gondos-

kodtak, bőséges terülj - terülj asztal-
kámat varázsoltak a vendégeknek.

A táncolni vágyókat Sinkovics 
Zoltán tanította és vezette a 
különböző tájegységek tán-
caiban (Szatmári táncok, ci-
gány tánc, mezőségi táncok). 
Mindenki nagyon jól érezte 
magát. 

Szeretnénk hagyományt 
teremteni ezzel a rendezvény-
nyel. 

Szeretnénk megköszönni a sok se-
gítséget és mindenkit várunk a követ-
kező táncházunkba!

  Fonyódi Betyárok
  Néptánc Egyesület
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A hetes szám meghatározó volt 
az őszi szezonban a PSE 1926 lab-
darúgóinál. Októberi lapszámunkban 
megjelent cikkünkben úgy fogalmaz-
hattunk, felemás teljesítménnyel ruk-
kolt elő a csapat az ősz elején. Ezt 
akkor hét mérkőzés tapasztalatára, 
eredményeire támaszkodva jelenthet-
tük olvasóinknak. A hátralévő nyolc 
találkozón további három győzelem-
mel összesen hétre hízott az őszi 
győztes mérkőzések száma. Igen ám, 
de a felemás produktum továbbra is 
jellemző volt, hiszen Balatonszaba-
diban gólnélküli döntetlent értek el 
Baranyai Dávid fiai, hazai pályán egy 
magabiztos sikerrel verték a Böhö-
nyét Geiszt, Tompa és Valkó találatai-
val (3-0), aztán jött egy 4-1-es vereség 
Balatonszemesen. A Somogyvár egy 
kiegyensúlyozott találkozót játszott 
a Fonyóddal a József utcában, de a 
hazaiak kiváló hajrájával 5-1-es di-
adalt aratva szerezték meg a három 
bajnoki pontot. A végeredmény bizto-
san nem tükrözte a mérkőzés képét. 
Valkó Tibor háromszor zörgette meg 
volt csapata hálóját, Geiszt dupláz-
ni tudott. Jután már 2-0-ra vezetett 

Immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a BÚI Szilveszteri fu-
tóverseny Fonyódligeten a Templom Téren. A már klasszikusnak számító 
„ÚJÉVI” kör, idén 2019 métert fog magába foglalni. Várunk minden kedves 
versenyzőt és családját óév búcsúztató futóversenyünkön. Virsli, meleg tea, 
pezsgő és érem díjazás!

Versenykiírás
Időpont: 2018. 12. 31.

Helyszín: 8640, Fonyódliget Templom Tér.
Rajt: 10.00

Nevezési díj: 1000 Ft, 1500 Ft, 2000 Ft
Táv: 2019 m/újévi kör

A pályáról: Fonyódliget templom teréről induló futópálya sík terepen vezeti 
végig a rajthoz állókat. A pályán teljesített 1 db kör 2019 m hosszú.

Eredményhirdetés: 12.00
Előnevezés: 2018. 12-29. 24.00 – ig.

Helyszíni nevezés: 9.00 – 10. 00 között
Nevezni az alábbi email címen: nevezes@bui.hu

Telefon: +36 70 647 7447

Az 1926 PSE Fonyód
Labdarúgó Szakosztály

őszi eredményei
A Bozsik - korosztályos csapa-

taink minden tornán és fesztiválon 
szerepeltek amit 5-5 alkalommal, 
Marcaliban és Kéthelyen rendeztek 
meg  U-7, U-9, U-11, U-13 korosztá-
lyokban.

Az U-14 a megyei bajnokság 
északi csoportjában 3. helyen várja 
a tavaszt.

Az U-19 az 5. helyen van, mind-
össze 5 ponttal van lemaradva az 
első helyzettől. 

Az Öregfiúk csapata 4 mérkőzés-
ből mindössze egyet tudott meg-
nyerni, így összesen 3 pontot sike-
rült szerezni, ezzel pedig 4. helyen 
várják a tavaszt.

Hetedikként telel a PSE 1926 Fonyód felnőtt
labdarúgó csapata

VII. BÚI SZILVESZTERI FUTÁS

a PSE - Bérczi és Valkó szerzett gólt 
- ott azonban az ellenfél hajrázott 
eredményesen és mentették a mecs-
cset legalább ikszre (2-2). A Karád 
otthonában sima 2-0 ide, gólszerzők 
Fenyvesi és Geiszt, tehát három mér-
kőzésen át veretlen sorozattal vártuk 
az utolsó két meccset.

A Csököly ellen aztán hidegzuhany 
érte a csapatot a már késő őszi időjá-
rásban… Bár kétszer is vezettünk Bérczi 
és Andermann Csaba révén, a vendégek 
szívós küzdelemben három ponttal tá-
voztak városunkból (2-3). Pedig ezen a 
mérkőzésen egy esetleges győzelem-
mel úgymond lőtávolban maradhatott 
volna a dobogó, sőt, a körbeverések mi-
att még akár a második hely is.

Még mindig javíthattak volna a fiúk, 
mert ugyanez volt a tétje az első fordu-
lóból elmaradt Lengyeltóti elleni ven-
dégjátéknak, azonban gól és pont nél-
kül maradtunk az összecsapáson, így 
zártuk a bajnokság első felét (0-1). 

Hiába volt tehát a három győzelem 
az őszi szezon második felében, ha 
mellette kettő döntetlent és három ve-
reség is becsúszott. Ezért kerülhet újra 
szóba a hetes szám, mert ez a teljesít-
mény a hetedik helyre volt elég 2018. 
végére a Somogy Megyei II. osztály 
felnőtt bajnokságában. Számszerűsítve 
összesen 7 győzelem, 2 döntetlen és 6 
vereség a mérleg, 30 rúgott, 25 kapott 
gól, mindez 23 pontot ért. Valkó Tibor 
a házi góllövőlista éllovasa, 10 találat-
tal, Geiszt Tamás 6, Andermann Máté 
4, Bérczi Dávid és Bór Norbert 2-2 gólt 
jegyzett, valamint Andermann Csaba, 
Fenyvesi Flórián, Kristóf György, Molnár 
Martin és Tompa István is feliratkozott 
a listára egy – egy góllal.

Tavasszal szinte hibátlan teljesít-
mény kell, ha feljutási terveink vannak, 
de az élmezőnyhöz felzárkózni is több 
kell majd.

            szerkesztőség
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APRÓHIRDETÉSEK
Albérletet keresek két személy ré-
szére a központhoz közel Fonyó-
don! Tel.: 06-70/508-0929

•••
Szállás munkásoknak! Tel.: 06-
30/363-5981

•••
Fonyódi Kempingbe megbízható 
gondnokot keresünk éves állásra. 
A munkakör a Kemping egész terü-
letére értendő, hétvégén is! Érdek-
lődni 06-30/174-6759. 

•••
Füstcső fekete 1 m. hosszú hődob

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.

Téligumi 4 db, 4 lyukú 175/70 R14  
felnivel együtt. 20.000.-Ft. Üvegbal-
lon több féle méretben eladó! Tel: 
06-70/276-0019

•••
1 db felnőtt és 3 db gyerm. heverő, 
valamint mosogató szekrénnyel +  
felső résszel és 2 db kisebb ruhás-
szekrény ingyen elvihető.
Tel: 06-70/276-0019

•••
Fonyódi Kempingbe férfi/női taka-
rítót keresünk. A munkakör a Kem-
ping egész területére és a vendég 

szállásokra értendő, hétvégén is! 
Tel.: 06-30/174-6759.

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

•••

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola pályázatot hirdet takarítói állás betöltésére

közalkalmazotti jogviszony keretében, teljes munkaidőben, 2019. január 3-i kezdéssel. 
A munkavégzés helye: 8640 Fonyód, Fő utca 8.

Jelentkezési határidő: 2018.12.15.
Jelentkezni e-mailben az mbaltisk@t-online.hu, illetve levélben a Palonai Magyar Bálint

Általános Iskola 8640 Fonyód Fő utca 8. címen lehet.
A jelentkezéshez kérjük mellékelni rövid önéletrajzot, az iskolai végzettséget igazoló

dokumentumok másolatát és erkölcsi bizonyítványt.
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