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Döntött a képviselő-testület!
A 2016. december 15-i ülés összefoglalója

A 2016. év utolsó képviselő–testületi ülésén 
a képviselők döntöttek arról, hogy a közterület 
használattal kapcsolatos bérbeadói feladatok 
a Városüzemeltetési Kft.-től átkerüljenek az ön-
kormányzathoz. 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló ön-
kormányzati rendeletet három pontban módosították: 

- A gyermekvállalási támogatás megállapításá-
ról rendelkező pontban: eddig 30 nap állt az újszü-
lött törvényes képviselőjének rendelkezésére, hogy 
igényelje ezt a támogatást - a döntés értelmében 
akár 30 napon túl is lehet majd igényelni, különös 
méltányolás esetén.

- A lakásfenntartási támogatásról rendelkező 
pontban: A testület a döntéssel megemelte a jövede-
lemhatárt, ezzel a jogosultak körét bővítették. 2016-
ban Fonyód város önkormányzata 2 millió forintot 
különített el erre a célra, ebből 798 ezer forintot utal-
tak ki. A támogatási keretösszeg 2017-ben is marad, 
a támogatottak száma azonban nőhet a döntés értel-
mében. 

- Az aktív korú nem foglalkoztatottaknak közleke-
dési támogatást biztosít a rendelet módosítás. 2016-
ban 22 fő lett volna ilyen támogatási formára jogo-
sult. Átlagban 8.340 Ft-os bérletárral számolva erre 
a célra is 2 millió forintot különít el az önkormány-
zat 2017-re.

Elfogadta a testület az önkormányzat 2017. évre 
tervezett költségvetési koncepcióját. 

Tárgyalták és megszavazták Fonyód Város Képvi-
selő-testületének 2017. évre szóló munkatervét is. 

A testület döntött az Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Balaton Kollégium, a Mátyás Király Gimnázium 
és a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola va-
gyonkezelési jogának átruházásáról a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ számára januártól, az 
országgyűlés által hozott törvénynek megfelelően. Az 
intézmények épületeinek tulajdonjoga továbbra is az 
önkormányzatnál marad!

 Elfogadták a határozati javaslatot, mely szerint a 
Kolbászfesztivál három napján (2017. február 3-5.) 
a József utca meghatározott szakaszát lezárják 
majd.

A képviselők döntöttek arról, hogy az önkormány-
zat Ady Endre u. 39. szám alatt található ingatla-
nán (régi okmányiroda) hat lakást alakítsanak ki.

A képviselő-testület következő ülése 2017. feb-
ruár 16-án, csütörtökön 14 órától lesz a városhá-
za nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga meg-
tekinthető a www.fonyod.hu weboldalon.

     szerkesztőség

Pályázati kiírás
Fonyód Város Önkormányzata bérlésre meghirdeti a Fonyód, Lányi A. u. 8/A. számú 47 m2 területű lakást.
Érdeklődni lehet, valamint a pályázati kiírás átvehető 2017. február 8-ig a Polgármesteri Hivatalban szemé-
lyesen, vagy a 85/562-980-as telefonszámon, vagy az info@fonyod.hu e-mail címen.
A lakás megtekintésének időpontja: 2016. február 2. (csütörtök) 08:00 óra
          Fonyód Város Önkormányzata
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Hirdetmény!

MEGHÍVÓ
Fonyód Város Önkormányzatának

 Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart

 Időpont: 2016. február 9. (csütörtök) 14:00

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal

Tanácsterme
 

Fonyód Város
Önkormányzata

Útlezárás

A képviselő-testület elfogadott munkaterve alapján 2017 februári ülés napirendje a 
2017. évi városi kitüntetések adományozása tárgyú előterjesztés. 
A városi kitüntetések adományozásának rendjét a 18/1995 (VIII.31.) Ör., továbbá  a 
szavazás módját a 10/2015 (III.26.) Ör. szabályozza. 
 A hivatkozott rendeletek értelmében adományozható címek:

• Fonyód Város Díszpolgára - önkormányzati választási ciklusonként 1
 (utolsó 2012-ben) 
• Fonyód Polgáraiért Díj - évente 3 
• Év Sportolója Díj - évente 1 adományozható

 A díjak átadására a március 15-i városi ünnepségen kerül sor. A kitüntetettekre bárki tehet javaslatot. 
 Kérem, hogy javaslataikat és rövid írásos méltatásukat a megadott határidőig küldjék meg: hivatal@

fonyod.hu e-mail címre, vagy egyéb írásos formában a Polgármesteri Hivatalba leadni szíveskedjenek.
Határidő: 2017. február 03. (péntek) 

A határidőn túl érkezett javaslatokat az ülés anyagának összeállítása során nem tudjuk fi gyelembe venni.
         Fonyód Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az E.ON 2017.-ja-
nuár 23 - 2017. március 10. között végzi a villanyve-
zetékeket veszélyeztető fák gallyazását. A részletes 
tájékoztató megtalálható a www.fonyod.hu oldalon

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIII. Fonyódi Kolbászfesztivál biztonságos lebonyolítása 
érdekében – a Fonyódi Turisztikai Egyesület kérésére módosítja a Fonyód, József utca és környékének forgal-
mi rendjét - részletek a hátlapon megtekinthetőek - a 2017. február 3. napján 8:00 és 2017. február 5. nap-
ján 20:00 közötti időszakban:
 A gépjármű forgalom elől lezárva:
  • a József utca a Liszt Ferenc utca és a Kilátó
    utca között
  • A Károlyi utca József utca és a Jókai utca
    közötti szakasza
  • A Balaton utca a Jókai utca és a József utca 
    közötti szakasza
  • A lakók gépjárművel, lakcímkártya
    felmutatásával hajthatnak be kizárólag a
    Szent István utca felől
  • Tilos megállni a Liszt Ferenc utcában.
  • A Liszt Ferenc utcában gépjárművel behajtók a Szent István utca felé tudnak kanyarodni
  • A fesztivál kijelölt parkolója a Vígadó téri parkoló
         Fonyód Város Önkormányzata

E.ON tájékoztató
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A VÜSZ decemberi munkálatai
Az év utolsó hónapja, 

december sem hagyott 
sok pihenőidőt a vá-
rosüzemeltetés munka-
társainak. Az ünnepek 
előtt a városi közintéz-
mények, rendezvények 
helyszíneinek biztosítá-

sa, berendezése és díszítése volt az egyik legfontosabb 
feladata a VÜSZ-nek, ezen belül is a karácsonyfák ki-
szállítása és felállítása. A közfoglalkoztatott program-
nak köszönhetően – a magasabb létszám miatt – a vá-
ros teljes területén év végére befejeződött a lombgyűj-
tés. Ezen felül még jócskán akadt munka a közterüle-
teken is, amit immár egy új eszközzel kiegészülve tud-
nak majd ellátni a VÜSZ munkatársai.

Megkezdődött egy gépesítési folyamat, új traktort – 
egy MTZ Belarus típusú gépet - vehetett át a Fonyódi 
Városüzemeltetési Szervezet.  Az új eszköz hosszú tá-
von képes majd szolgálni a városüzemeltetés munká-

Fonyód Város vállalkozásfejlesztési

PÁLYÁZATI FÓRUMA
Időpont: 2017. február 1. 16.00 óra – 17.30 óráig

Helyszín: Fonyódi Kulturális Intézmények (FOKI) Színházterem
8640 Fonyód, Ady E. u. 17 – 19.

Kiemelt pályázati témák:
• VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások
 támogatása - Szálláshely fejlesztés
• GINOP-5.2.4-16: Gyakornoki program pályakezdők támogatására
• VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
• VP2-6.1.1-16 Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
• GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Az esemény szakmai felelőse a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.
Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a helyi vállalkozások sikeres működése. A pályázati fórum is 

hasznos segítséget nyújthat ezen cél eléréséhez. A rendezvényre szeretettel várjuk!
Kérem részvételi szándékát 2017. január 30-ig szíveskedjen jelezni a morocz.ildiko@fonyod.hu e-mail cí-

men vagy a 85/562-980-as telefonszámon Mórocz Ildikó pályázati referensnél.
Részletes információk: www.fonyod.hu oldalon

ját, a város közterületeinek ápolását. Az önkormány-
zat jóval hatékonyabban fogja tudni elvégeztetni a köz-
területeken jelentkező munkákat, mint eddig. A trak-
tor egész évben szolgálja majd a város rendben tartá-
sát, hiszen felszerelhető rá nagyteljesítményű rézsűka-
sza, valamint hótoló is, amely a téli időszakban meg-
gyorsítja majd az utak letakarítását. A téli időszakban 
a síkosság mentesítésre koncentrálnak a városüzemel-
tetés munkatársai. A lejtős, csúszós utakra előbb érkez-
nek, folyamatos a téli időszakban a csúszósság meg-
szüntetése. 

Álláslehetőség
Szakképzett villanyszerelőt keresünk azonnali munkakezdéssel éves állásra.

Előny: B-kategóriás jogosítvány.
Bérezés: megállapodás szerint.

Jelentkezni és érdeklődni telephelyünk irodájában (Fonyód, Vágóhíd u. 17.) személyesen
vagy telefonon (85/560-287) lehet.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Közhasznú Kft.
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Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

01.16. hétfő: Kertészleves.
„A” Bazsalikomos pulykaragu zöldséges bulburral.

„B” Csikós tokány párolt rizzsel.

01.17. kedd: Reszelt tészta leves
„A” Tökfőzelék vagdalt hússal.

„B” Sertéspörkölt burgonyafőzelékkel.

01.18. szerda: Májgombóc leves.
„A” Káposztás tészta.

„B” Mákos tészta.

01.19. csütörtök: Gyümölcs leves.
„A” Fokhagymás szelet tört burgonyával.

„B” Csirkepaprikás galuskával.

01.20. péntek: Palóc leves.
Pizzás csiga.

01.23. hétfő: Karalábé leves.
„A” Rakott karfi ol.

„B” Tejszínes csirkemell csíkok párolt rizzsel.

01.24. kedd: Húsleves.
„A” Főtt hús gyümölcs mártással és pirított darával.

„B” Vadas mártás főtt hússal és makarónival.

01.25. szerda: Burgonya leves.
„A” Babfőzelék sült debrecenivel.

„B” Pulyka vagdalt fi nomfőzelékkel.

01.26. csütörtök: Paradicsomleves.
„A” Rántott hal párolt rizzsel, tartármártással.

„B” Rántott szelet burgonyapürével, csemege uborkával.

01.27. péntek: Francia hagymaleves.
Bolognai spagetti.

01.30. hétfő: Olasz zöldségleves.
„A” Zöldséges csirkemáj-rizottó.

„B” Pulykapörkölt bulgur körettel és savanyúsággal.

01.31. kedd: Csontleves.
„A” Paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával.

„B” Rakott brokkoli.

02.01. szerda: Brokkoli krémleves.
„A” Hawaii szelet rizibizivel.

„B” Pirított gombás szelet sült burgonyával.

02.02. csütörtök:  Zöldborsó leves.
„A” Pincepörkölt cékla saláta.

„B” Zöldbab főzelék sertéspörkölt feltéttel.

02.03. péntek: Frankfurti leves.
Ízes bukta.

                                                                          
02.06. hétfő: Daragaluska leves.

„A” Zöldborsó főzelék pirított apró hússal.
„B” Stefánia vagdalt burgonyasalátával.

02.07. kedd: Kelbimbó leves.
„A” Rakott burgonya csemege uborkával.

„B” Lecsós szelet tarhonyával.

02.08. szerda: Meggyleves
„A” Töltött csirkecomb zöldséges rizzsel.

„B” Disznótoros hagymás tört burgonyával.

02.09. csütörtök: Zöldbableves.
„A” Rizseshús káposzta salátával.
„B” Gombás tokány orsó tésztával.

02.10.péntek: Paradicsomos húsos káposzta.
Kelt kifl i.

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

JÓL	KEZDŐDIK	EZ	AZ	ÉV	IS…!
Megbocsátás Hetei

a Fonyódi Kulturális Intézmények Könyvtárában
2017. január 23. – február 15. között.

Az adott időszakban visszahozott, már lejárt határidejű könyvekért
nem számítunk fel késedelmi díjat! 

Hozza vissza, megbocsátjuk! 
A fonyódi könyvtárosok

Edit, Ildikó, István

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület - Tourinform Fonyód irodája 2017 janu-
árjában és februárjában 8 órától 12 óráig tart nyitva. 
Várjuk Önöket szeretettel!

750 Ft
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Köszönet!
Tisztelt	Képviselő-testület,
Tisztelt	Polgármester	Úr!

Szeretném megköszönni az eddig kapott pél-
daértékű együttműködést, támogatást.

2017. január 1-jétől is fonyódi általános is-
kola maradunk. Továbbra is a fonyódi gyerme-
kekért, Fonyód város jövőjéért dolgozunk. Bár 
a „keretek” változnak, mivel az állam átveszi 
működtetésünket, azonban közös célunkat csak 
önökkel együttműködve, segítségükkel  érhet-
jük el.

Köszönöm az új műfüves pályát, az épületszi-
getelést, a nyílászárók cseréjét és tetőnk felújí-
tását, a várható belső felújítást, melyek együtt 
meghaladják a háromszázhúszmillió forintot.

A várostól kapott segítség sem apad el, hi-
szen továbbra is megmarad diákjaink támoga-
tása: hozzájárulás az ingyenes tankönyvekhez, 
az év végi jutalmazás, a táborok és a testvérvá-
rosi kapcsolatok, diákjaink szállításának, szoci-
ális támogatásának finanszírozása. 

Fonyód városnak szívügye az ifjúság, így in-
tézményünk is, amiért őszintén hálásak va-
gyunk.

Eredményekben gazdag, sikeres új esztendőt 
kívánok mindannyiunknak a ránk váró felada-
tokhoz. 

        Makkos	Csaba	intézményvezető
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Advent pánsípra, kórusra, fuvolára

LIONS hírek

Ökomenikus Kulturális Estek - Január

A karácsony előtti várakozás egyházi liturgiájá-
ban nagyobb jelentősége van a zenének. A Fonyód – 
balatonfenyvesi reformátusok, 
az aktuális heti bibliaórát ösz-
szevontan, a balatonfenyvesi 
imaházban tartották. A csak-
nem teljesen megtelt terem-
ben - a helyi önkormány-
zat szervezésében - ünnepi 
koncertet adott Kegye János 
pánsípművész. Előadásában 
egyaránt elhangzottak klasz-
szikus és modern darabok.

Az alkalmat szeretetvendégség zárta. Advent negye-
dik vasárnapján Halász Noémi lelkipásztor meghívására 
a református hívek fonyódi templomukban látták vendé-
gül a „Balaton Vox” énekegyüttest, s a kórus színvona-
las előadással szolgált az ünnepi istentiszteleten. Koncz 

Az elmúlt évről az utolsó 
híreket írom tevékenységeink-
ről. Igaz, már csak 2017. janu-
árban olvassák a híradást.

December 10-én megtar-
tottuk 2016 utolsó ruhavá-
sárát. Nagyon sokan voltak, 
sok mindent sikerült találni.A 

maradékot a kisberényi önkormányzatnak adtuk, té-
rítésmentesen. Remélhetőleg Ők is sok rászorulón tud-
nak segíteni.

Az adománygyűjtő munkáink egyik eredménye, 
hogy  200.000.-Ft-tal számlát tudtunk nyitni az OTP-
nél, Muszti Boróka Virág részére. Kérjük, aki tud, erre a 
számlára fi zesse támogatását.: 11773432-01378658. Ez-
zel is járuljunk hozzá a kicsi leány mielőbbi gyógyulá-
sához.

Folytatjuk a támogatott gyerekek részére a karácso-
nyi ruhavásárlást.

Voltunk a Szociális Központ gondozottjainak szer-
vezett karácsonyi ünnepségen a kulturális központban. 
Nem mentünk üres kézzel, mert 15.000.-Ft-nyi ajándé-
kot vittünk.

Zsuzsanna karnagy vezetésével Viski János, F. Men-
delssohn és Kodály Zoltán szerzeményeiből adtak elő. A 

liturgia a megszokottnál is egy-
szerűbb, puritánabb volt. Nem 
titkolt szándékkal azért, hogy a 
zene méginkább betöltse szer-
zőik által sugallt szerepét: azaz 
a lélekhez szóljon.  A bibliai ré-
szek felolvasása, az igehirdetés, 
és az imádkozások között hang-
zottak fel az énekművek. Péterdi 
Gabriella zenetanár J. S. Bach, 
és Christoph W. Gluck művei-

ből válogatott fuvolajátéka is hozzájárult, hogy valóban 
mindenki számára emlékezetes maradjon a rendhagyó 
adventi istentiszteletet.

          Ellenberger József
         református gondnok

Ebben az évben a város római katolikus, evangélikus, és 
református felekezeteinek szervezésében, havi rendszeres-
séggel lesznek előadások minden hónap utolsó keddjén, 17 
órakor a múzeumban. Változatos egyházi- vagy hétközna-
pi témában. Nagy érdeklődésre számot tartó, tudományos-, 

ismeretterjesztő- vagy laikus előadások követik egymást. 
A rendezvények előadóit és előadásaik témáját az aktuális 
havi Fonyódi Hírmondóban fogjuk bemutatni.

Az első program január 27- én kerül megrendezésre. 
        -E.J.-

Számadásképpen 2016-ban is sok gyermeket családot 
segítettünk, valamilyen szinten örömet szereztünk, még 
ha csak kis időre is, de megpróbálunk a jelszavunk sze-
rint cselekedni, SZOLGÁLNI, mert az önkéntesség er-
ről is szól.

Talán az év, vagy évek során végzett jószolgálati mun-
káink megtetszettek másoknak is, és örömmel írom le, 
hogy hárman jelentkeztek, szeretnének közénk tartozni. 
Úgy gondolom, hogy ez is munkánk egyik elismerése.

Mire önök az újságot olvassák, már elmúlnak az ün-
nepek, de azért engedjék meg, hogy tagságunk nevében 
Boldog Új Esztendőt kívánjak mindenkinek.

A mellékelt képen autóra pakolva az adomány.
    Fábián Lászlóné
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FONYÓDI
PROGRAMOK

Január 20-tól Február 24-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Január 20. Péntek

17 óra

Január 21. Szombat
15 óra

Január 21. Szombat
16 óra

Február 3-4-5.
Péntek, Szombat,

Vasárnap

Január 28. Szombat
19 óra

Január 31. Kedd
17 óra

Február 1. Szerda
16 óra

Február 9. Csütörtök
14 óra

Február 18-19.
Szombat, Vasárnap 

Február 21. Kedd
18 óra 

Február 24. Péntek
18 óra

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Magyar Kultúra Napja
A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában

fi lmvetítés

Magyar Kultúra Napja – Görgényi István:
„Portrék” - kiállítás megnyitó

Magyar Kultúra Napja – A rovásírás napjainkban
előadás

VIII. Fonyódi Kolbászfesztivál
(részletek a 8. oldalon)

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány
Rózsa bálja

Ökumenikus Kulturális Est: Egyedül a Szentírás
Köntös László református lelkipásztor előadása

Pályázati fórum vállalkozóknak

Közmeghallgatás

Feng Shui tanfolyamok, Fonyódi lakosoknak ingyenes! 
06-30/957-1526

Für Anikó közönségtalálkozója

Farkas Katalin mandala és üvegfestő kiállításának
megnyitója

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

Kulturális Központ

Múzeum

Múzeum

Múzeum

Városi Kulturális
Központ

Polgármesteri Hivatal

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok és környéke

Gimnázium étterme
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Múzeum

Múzeum

Városi Kulturális
Központ

Polgármesteri Hivatal

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Gimnázium étterme
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Katolikus miserend

péntek 17.00 óra Plébániatemplom
            (csak első pénteken)
szombat 17.00 óra Plébániatemplom
vasárnap
         09.15 óra Szent István Kápolna
        11.00 óra Plébániatemplom
        11.45 óra Szent Anna Kápolna
        17.00 óra Plébániatemplom

A Liget Kápolnában májusig nincs mise.

Gyermekmisék:
február 11.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

január 15. vasárnap 9:30 istentisztelet
február 5. vasárnap 9:30 úrvacsorás
istentisztelet
február 19. vasárnap 9:30 istentisztelet               
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
február 15-én, szerdán d.u. 4 órakor  

Ottóffyéknál Fonyód Dobó I. u. 2.
Az Ökumenikus Kulturális Estek

2017. január  31-én, kedden 17 órakor a
Fonyódi Múzeumban Köntös László

református lelkipásztor folytatja a
Kegyelemről szóló előadássorozatát:

Egyedül a Szentírás

Református Istentiszteletek
rendje

Istentiszteletek minden vasárnap
11 órától
Helyszín:

protestáns templom, József u. 21.
Bibliaórák minden csütörtökön

17 órai kezdettel
Helyszín:

Kulturális Központ, Ady E. u. 21.

Minden számontartott és leendő
testvérünket is szeretettel hívjuk

a fenti alkalmakra.

Fonyódi öregdiákok visszatekintése a 2016-os 
esztendőre

Boldog, eredményekben gazdag új évet kívánunk az 
egyesületünk minden tagjának, és a Mátyás Király Gim-
názium diákjainak, tantestületének, dolgozóinak, továb-
bá azoknak, akik részt vettek programjainkon!

Az elmúlt év is eredményes volt: jó hangulatú kirán-
dulásokon, rendezvényeken találkoztunk egymással, 
ahol az aktuális események mellett felidéztük a régi di-
ákéveket is. Nagyon jó érzés, hogy tagjainkon keresztül 
bekapcsolódhatunk a gimnázium mindennapjaiba, a kö-
zösségi oldalakon fi gyelemmel kísérhetjük a diákok sze-
replését, eredményeit és személyesen is ott lehetünk az 
iskola jeles napjain. 

Mindig nagy sikere van a nyári találkozónak, ahol a 
közös főzés és az időjárástól függő programok teszik 
széppé a napot. A badacsonyi hajókiránduláson évről 
évre sokan veszünk részt, a látványos szüreti felvonu-
lás, a közös séta, beszélgetés vidám hangulatot biztosít. 
A Cserkútra, Pécsre szervezett kiránduláson sok új él-
ménnyel gazdagodtunk.

A Mátyás napi rendezvény, a ballagás, a közös kiál-
lítás szívet melengető ünnepség, ahová örömmel me-
gyünk, hisz szeretettel várnak és fogadnak bennünket.

Köszönjük a Fonyód Médiának, hogy rendszeresen 
lehetőséget biztosít arra, hogy röviden beszámoljunk az 
egyesület eseményeiről és fi gyelemmel kíséri az egyesü-
let rendezvényeit.

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak elnöksége
nevében: Németh Julianna
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A Szociális Központ hírei

Segítsünk, de ne csak az ünnepekkor!

A karácsonyi időszak a Szociális Központ idő-
sei számára is ünnepi hangulatban telt. December 
6-án intézményünkbe is megérkezett a Mikulás, a 
jeles alkalomból tartott rövidke ünnepség pedig 
gyermeki örömöt okozott időseink számára.

Nagy örömmel fogadtuk köreinkben a II. Rá-
kóczi Ferenc Gyermekotthon lakóit, akik kará-
csony alkalmából látogattak el hozzánk, hogy 
sajátkezűleg készített ajándékokkal örvendez-
tessék meg az intézmény időseit. Az ajándéko-
zást egy kedves karácsonyi vers is kísérte, ami-

A család- és gyermekjóléti szolgálat ezúton sze-
retne köszönetet mondani mindenkinek, aki bármi-
lyen adomány felajánlásával lehetővé tette, hogy a 
nehéz sorsú családoknak, gyermekeknek is örömet 
szerezhessünk karácsony alkalmából. Nagyon sokan 
részesültek ily módon ajándék-, ruha- vagy élelmi-
szer-adományban. Köszönjük mindenkinek, aki eh-

nek mindnyájan nagyon örültünk. Köszönjük a 
gyermekotthon lakóinak a szép ajándékokat, Sza-
bó Gábor Zoltán nevelőnek az ötletet, a megjelent 
fiúknak pedig azt, hogy ellátogattak hozzánk, és 
kedvességükkel örömet szereztek mindenkinek.

Intézményünk szervezésében december 19-én 
ünnepeltük meg közösen a karácsonyt. A Szo-
ciális Központ idősei együtt ünnepelhettek a 
balatonfenyvesi és a fonyódi nyugdíjas klubok 
tagjaival, így egy nagyszabású, igazán jó hangu-
latú karácsonyi ünnepség kerekedett a délutánból.

hez bármilyen formában hozzájárult! Egyúttal arra 
kérnénk a kedves Olvasókat, hogy január és febru-
ár idején se feledkezzenek meg a rászoruló embe-
rekről, és amennyiben erre lehetőségük van, ajánlja-
nak fel a téli időszak alatt hasznosítható termékeket 
(meleg ruhát, tartós élelmiszert stb.), hiszen ezekkel 
nagy segítséget nyújthatunk a nélkülözők számára.

A Fonyódi Járási Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 
által szervezett

Adományosztás (Ruhabörze) időpontjai 2017-ben:
2017. március 8. (szerda) 10:00-12:00
2017. április 5. (szerda) 10:00-12:00
2017. május 3. (szerda) 10:00-12:00
2017. június 7. (szerda) 10:00-12:00

2017. augusztus 23. (szerda) 10:00-12:00
2017. szeptember 20. (szerda) 10:00-12:00

2017. október 18. (szerda) 10:00-12:00
2017. november 15. (szerda) 10:00-12:00
2017. december 13. (szerda) 10:00-12:00

Helyszín: 8640 Fonyód, Fő u. 43. (a Fonyódi Járási Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központban)

Minden kedves érdeklődőt - de főleg a nehéz helyzetben lévő, rászoruló családokat - várjuk
sok szeretettel!

(Amennyiben Ön megválna már nem használt, de még jó állapotban lévő ruháitól, bútoraitól, háztartási 
kisgépeitől, vagy egyéb holmiktól, kérjük, ne dobja ki őket, hanem adományozza a rászoruló családoknak. 
Adományozás céljából jelentkezzen a 85/560-212-es telefonszámon, vagy a 8640 Fonyód, Fő u. 43. címen 

személyesen. Szívesen várunk minden felajánlást. Egy-egy apró adomány is hatalmas segítség lehet a
szegény sorsú családok számára.)
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Karácsonyi összejövetel

Múzeumi hírek

A karácsony szellemében, az együtt töltött idő 
fontosságának jegyében vendégeskedtek a Har-
mónia Nyugdíjas Klubnál a Fonyód Járási Szo-
ciális, Család-és Gyerekjóléti Központ nappa-
li ellátásban lévő idősei. Meghívásunknak nagy 
örömmel tettek eleget és jöttek el mindannyian a 
szociális központból. 

Luca nap délutánján jöttünk össze a kulturá-
lis központban. Fontosak az idősek számára is 
a társas foglalkozások, az együttlét, a beszélge-
tés, a jó hangulatban eltöltött percek. Ennek szel-

Utolsó rendezvényünk az elmúlt esztendőben az 
adventi Betlehem-készítő felhívás volt, amelyet a 
város gyermekei, családjai és közösségei számára 
tettünk közzé. Kikötésünk csupán annyi volt, hogy 
saját kézzel készített, asztali alkotások készüljenek, 
amelyeket kiállítottunk az érdeklődők számára. En-
nek köszönhe-
tően a karácso-
nyi szünet előtt 
finom mézeska-
lács illattal és 
egy meglepe-
téssel vártuk a 
fonyódi óvodá-
sokat, akiket a 
gyermekkönyv-
tár dolgozójá-
val közösen Lá-
zár Ervin egyik 
meséjével leptünk meg. Beszélgettünk még a kará-
csonyról, Betlehemről, betlehemezésről, illetve Lá-
zár Ervin meséjéről, amely nem egy megszokott téli, 
karácsonyi mese, hanem egy igazi szívet melengető 
történet. Ezúton is köszönjük szépen a betlehemek 

lemében hívtuk meg a szociális központ nappa-
li gondozottjait, töltöttünk el együtt egy kis időt 
jó hangulatban. Készültünk egy kis  műsorral is, 
verssel, énekkel, nem feledkeztünk meg a naphoz 
fűződő népszokásokról sem, a Luca napi hagyo-
mányokról, teendőkről. 

A közös éneklés mindig megalapozza a jó hangu-
latot. Felcsendültek ismert dallamok, melyeket szív-
ből énekeltünk együtt mindannyian. Szeretnénk fel-
eleveníteni a régi hagyományokat, és újra rendsze-
ressé tenni az ehhez hasonló összejöveteleket. Idő-
seink a délutáni találkozót felhőtlenül, jó hangulat-
ban töltötték el együtt. Előkerültek a kártyapaklik, 
finom sütemények, és megannyi ismert közös nóta.

Nem csak karácsonykor, de az ünnep közeledté-
vel is egyre fontosabbak mindenki számára a társas 
együttlétek, vidámsággal és jó hangulattal megtöl-
tött vidám percek. Bízom benne, hogy lehetőségünk 
lesz még ehhez hasonló összejövetelekre, hogy sike-
rül ismételten eltöltenünk ilyen emelkedett hangu-
latban néhány órát együtt. 

   Pamuki Józsefné
   Harmónia Nyugdíjas Klub
   vezető

alkotóinak a részvételt és közreműködést. Nagyon 
szép, igényes, ötletes alkotásokkal készültek.

2017-ben is várjuk látogatóinkat számos kul-
turális-múzeumi programmal, amelyekkel az or-
szágos múzeumi rendezvényekhez, jeles napok-
hoz is kapcsolódunk. Első alkalommal a Magyar 

Kultúra Nap-
ját ünnepeljük 
meg Görgényi 
István festő-
művész port-
réinak kiállí-
tásával, és egy 
előadással a 
r o v á s í r á s r ó l . 
Meghívott elő-
adónk Szakács 
Gábor, a Forrai 
Sándor Rovás-

író Kör alapító tagja bemutatja a Forrai-féle ro-
vásábécét és beszél a rovásírás-kutató munkássá-
gáról. Szeretettel várunk mindenkit január 21-én, 
szombaton 15 órától a Múzeumban!

     Horváth Helga



16

2017. január

Az Európai Szakképzési Hét rendezvény-
sorozat részeként tartotta meg hagyományos 
nyílt napját iskolánk 2016. december 5-én és 
6-án. Előbb Homor Judit tagintézmény-veze-
tő köszöntötte a szép számban megjelent általá-
nos iskolásokat és szüleiket, majd Horváth Pé-
ter tagintézményvezető-helyettes tartott prezen-
tációval szemléltetett tájékoztatót a tagintézmé-
nyünk által kínált továbbtanulási lehetőségekről.

Ezt követően hét helyszínen hét különböző 
szakma rejtelmeibe nyerhettek betekintést az 
érdeklődő fiatalok, sőt, maguk is kipróbálhatták 
az egyes szakmák mesterfogásait.

Tagintézményünk egyébként november 24-én 
már tartott egy interaktív pályaválasztási rendez-
vényt, ami szintén sok fi atalt vonzott. A három na-
pon összesen mintegy 140 általános iskolás keres-
te fel iskolánkat.

2017.03.12. 14:30
Fonyódi Petőfi SE - Andocs Jeans-Tex SE
2017.03.18. 15:00
NKSE Balatonszárszó - Fonyódi Petőfi SE
2017.03.26. 15:00 
Fonyódi Petőfi SE - Balatonberényi SE
2017.04.01. 16:00
Balatonföldvári SE - Fonyódi Petőfi SE
2017.04.16. 16:30
Fonyódi Petőfi SE - Lengyeltóti VSE

A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája iskolarendszerű felnőttokta-
tás keretében az alábbi ingyenes szakmai képzéseket hirdeti meg 2017 januárjától esti tagozaton:
   • villanyszerelő
   • eladó
   • pénzügyi – számviteli ügyintéző (érettségihez kötött!)
   • hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
   • festő, mázoló, tapétázó
   • kőműves
   • ács
A képzés időtartama érettségi vagy szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők számára 2 év, általános is-

kolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára 3 év. A résztvevők számára diákigazolványt biztosítunk! 
Felső korhatár nincs!

További információ:
Siófoki Szakképzési Centrum 

Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1. 

Tel: (85) 361-510
e-mail: iskola@liveedu.bacsak.hu 

facebook.com/bacsak.fonyod

Európai Szakképzési Hét: nyílt napot tartott iskolánk 

Somogy megyei bajnokság II. osztály, északi csoport - tavaszi sorsolás

Szerezz szakmát Fonyódon!

Tagintézményünk ezúton mond köszönetet a Fo-
nyódi Rendőrkapitányság, a Somogy Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, valamint a Ziehl-Abegg Mo-
tor- és Ventillátorgyár Kft. munkatársainak a nyílt 
napok megvalósulásában nyújtott segítségükért!

2017.04.23. 17:00
Szőlősgyörök KSE - Fonyódi Petőfi SE
2017.04.30. 17:00
Fonyódi Petőfi SE - Balatonszabadi LE
2017.05.07. 17:00
Zamárdi Petőfi SE - Fonyódi Petőfi SE
2017.05.14. 17:00 
Fonyódi Petőfi SE - Dél-Balaton Balatonszemes FC
2017.05.20. 17:00
Kéthelyi SE - Fonyódi Petőfi SE (további sorsolást a következő lapszámban közlünk)

Fonyódi Petőfi SE - Dél-Balaton Balatonszemes FC
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Tél van, hideg, néhol hózáporok lassítják a közle-
kedést, de ez sem szegte kedvét annak a 12 csapatnak, 
amely küzdött a 2017-es Fo-
nyódi Újévi kupa bajnoki cí-
méért január első szombatján 
a Zákányi Kálmán Sportcsar-
nokban. A motivációt csak 
növelte az a rengeteg ajándék, 
amit a csapatok kaptak, ami-
hez nem kellett még az első 
3-ban sem végezni… Pezs-
gők, serlegek, minőségi bo-
rok, valamint egyéni különdí-
jak vártak a legjobban teljesítő csapatokra és játéko-
sokra egyaránt.

Mint ahogy minden évben, idén is rekordidő alatt 
lezárult a nevezés. A minden évben nagyszerű han-
gulatban zajló rendezvénynek köszönhetően, na meg 
persze segítségül hívva a közösségi médiát, már az 
első napon szinte az összes csapat leadta nevezését, 
így az amúgy sem az idegeskedésről híres szervezők 
nyugodtan hátra dőlhettek, és intézhették a sorsolást. 

Az elődöntőkbe a Tuti és a Hangover, az M.V. 
Jancsikék és a Bőrvadászok jutottak be.

A döntőbe jutásért tehát az a négy csapat küzdhe-
tett, amelyek az egész nap folyamán kimagasló telje-
sítményt nyújtottak. A Bőrvadászok nagyon közel állt 
hozzá, hogy hosszú évek után újra a döntőben játsz-
szon, de a Hangover elleni rendkívül izgalmas találko-
zón végül hetesekkel alulmaradtak. A Tuti könnyedén 

Idén is, immár ötödik alkalommal, futóversennyel 
búcsúztatták Fonyódligeten az esztendőt a Balatoni 
Úszóiskola szervezésében a sportolók és kísérőik. A 
tavalyi évben Fonyód belvárosából indult a mezőny, 
idén az eredeti helyszínről, Fonyódliget Templom te-
réről indultak a versenyzők.

Minden évben a következő év évszámának, méter-
ben kifejezett távját teszik meg a futók, tehát az óév-
búcsúztató futóverseny távja 2017 méter volt ez alka-
lommal. A futókat kiváló idő, napsütés támogatta de-
cember 31-e reggelén. A Balatoni Úszóiskola rendkí-
vül tevékeny és sikeres évet hagyhat a háta mögött, 
amit az óévbúcsúztató futással méltón zárt le ebben 
az évben is.

A futókat és a vendégeket meleg italokkal és virs-
livel, pezsgővel várták a szervezők, a mezőnyt 
Hömöstrei Péter, A BÚI kommunikációs referense 
vezette fel kerékpárral.Az óévbúcsúztató futás min-

Újévi Kupa

Óévbúcsúztató szilveszteri futás

nyert az M.V. Jancsikék ellen, sőt, az atádi legények 
olyannyira elfáradtak a végére, hogy a bronz meccsen 

gyakorlatilag nem volt esé-
lyük a győzelemre.

Következett a döntő, a nap 
talán legjobban várt találko-
zója, ahol a Tuti végül 2-1-es 
győzelmet aratott és immáron 
ötödik alkalommal emelhette 
fel Keöves András a bajnoki 
serleget. A sportszerű, és egy-
ben nagyszerű gólokkal szí-
nezett torna végén a különdí-

jak sem maradhattak el természetesen. A szervezők 
ezúton szeretnék megköszönni a Badacsonyi Sipos 
Borház, a fonyódi Menthol Bár, a Fonyódi Petőfi SE, 
és Fonyód Város Önkormányzatának támogatását!
A 2017. évi Fonyódi Újévi Kupa végeredménye:

1. Tuti
2. Hangover
3. Bőrvadászok
4. M.V. Jancsikék
A torna legjobb kapusa: Babina Erik (Tuti)
A torna gólkirálya: Kovács Róbert (M.V. Jancsikék)
A torna legjobb mezőnyjátékosa: Túrós Viktor 

(Hangover)
Köszönjük, hogy idén is megtiszteltétek rendezvé-

nyünket! Jövőre újra találkozunk Fonyódon! Sportsi-
kerekben gazdag új évet kívánnak a szervezők: Mol-
nár Ákos, Kovács Norbert, Kristóf György!

den résztvevője könnyedén tette meg az év utolsó ver-
senyének távját. A befutó után jó hangulatban telt a 
virslik elfogyasztása, koccintás a forró italokkal, ba-
ráti beszélgetésekkel, vidám óévbúcsúztatással telt az 
idő az eredményhirdetésig. 

     szerkesztőség
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Ha Pintér Tibor neve elhangzik valahol, kevesen 
vannak azok, akiknek nem a „szabadon szárnyaló 
félőrült művész” ugrik be azonnal. A találó önmeg-
határozás fonyódi közönségtalálkozóján hangzott el 
a Galériában, ahol mesélt arról is, hogy milyen ve-
szélyes sportot űz, amikor száguldó lovon ül és éne-
kel. Andalúz, fríz lovakkal dolgozva, kaszkadőrök 
tanítják őt és színésztársait a mutatványokra. Miköz-
ben erről beszélt, könnyen azonosulhattunk állításá-
val, miszerint:

„A lovasszínház különle-
ges híd a cirkuszművészet 
és a színházművészet kö-
zött”, 

A színművész szereti ösz-
szekötni a lovat a színpad-
dal, a lovasszínházat időt-
álló, klasszikus művészi 
formának tartja, hiperaktív 
energiával képviseli ezt, 
ebben hisz. Szüksége van 
az efféle veszélyre, ugyanakkor ahogy mondta; szá-
mára a ló élményt és biztonságot is jelent.

Sziget Színház néven elhíresült saját utazószín-
házát tizenöt évvel ezelőtt alapította, amelynek 
produkcióit már az országhatárokon túl is sikerrel 
mutatják be.

Pintér Tibor hosszasan, barátsággal osztot-
ta meg velünk élete állomásait. Édesapja nyom-

Első alkalommal szervez félmaratont és 
minimaratont a Balatoni Úszóiskola (BÚI) ren-
dező csapata. A március 11-i fonyódi futóverseny 
arca az 1976-os montreali olimpián is részt vevő 
Zemen János, aki maga is rajthoz áll.

A versenyt 21, 14 és 7 kilométeres távon ren-
dezik meg, míg a 14 év alatti gyermekek 4 ki-
lométeren mérethetik meg magukat. A 21 km-es 
táv két- és három, a 14 km-es kétfős csapatban is 
teljesíthető. 

A verseny arcának a szervezők Zemen Jánost 
kérték fel, aki egyedüli magyar atlétaként 1500 
méteren olimpiai döntőt futhatott. Az 1976-os 
montreali ötkarikás játékokon a 9. helyen ért cél-
ba, majd az olimpia után egy héttel Helsinkiben 

A lovasénekes színész, Pintér Tibor megvalósult
álomvilága

Tömegsport: olimpikonunk is elindul a fonyódi 
félmaratonin

vonalát, a veszprémi indulást, vidéki színházak 
szerepeit, az egykori színjátszószakkör alapítá-
sát. Hallottunk egykor fiatal, gyenge képességű 
növendékeiről, akik ma már nagy hangú, elismert 
tagjai a Fővárosi Operettszínháznak. Színházcsi-
nálónak nevezi magát...

Lényéből egyszerre sugárzik az alázat és az erős 
öntudat. Tudja mennyit ér, tisztában van önmagá-
val, ugyanakkor időt, energiát nem kímélve veti 
bele magát a munkába. Szeretetért, elismerésért, 

pénzért, a neve fennmara-
dásáért, nem csinál ebből 
titkot.

A vele való beszélgetés 
alatt három dallal örven-
deztette meg a lelkes kö-
zönséget. Az első az an-
nak idején hazai és európai 
szinten is sikeres musical-
ből való; Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról.

Másodízben olaszul énekelt el egy olasz slágert, 
a Caruso-t. Utolsóként, szívéhez nagyon közelállót 
választott, a Kormorán - Kell még egy szó című da-
lát.

Bár lovagolni még nem láttam, de ha azt is ilyen 
fokon műveli ahogy az éneklést, akkor mielőbb sort 
kell keríteni rá.

          Mellory

legyőzte az olimpiai bajnokot, az új-zélandi Sir 
John Walkert.

Zemen János az 1977-es San Sebastián-i fedett 
pályás Európa-bajnokságon bronzérmet szer-
zett 1500 méteren, amelyen hosszú évekig ma-
gyar csúcstartónak számított. 2006-ban mester-
edzői fokozatot ért el és a Nemzet edzője címet 
is kiérdemelte. Tanítványai közé tartozik Csomor 
Erika duatlon világbajnok és Vanek Ákos, aki 
Tiszaújvárosban nyert már triatlon világkupa 
versenyt.

A fonyódi félmaratonira és minimaratonira 
március 11-én 11 órától kerül sor.

	 	 	 	 	 forrás:	NSO
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APRÓHIRDETÉSEK
Ápolónővér végzettséggel és gyakorlattal betegek, idősek alkalmi felügyeletét,
gondozását vállalom. Tel.: 06-20/566-6630

2 db jó állapotú FÉG gázkonvektor (GF35F) olcsón eladó: 10.000.- Ft/db áron.
Tel.: 06-30/365-4515

Új robogó, Erdélyi festmények és egy Tiffany lámpa eladó.
Tel.: 06-85/360-483; 06-30/501-3746
Balatonfenyvesi gumiszervíz munkatársat keres éves állásban. Tel: 70/455-44-66

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.

Eladó narancssárga sarokkanapé! Ár: 10.000,- Ft. Tel.: 06-30/421-9982
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