
1

Fonyódi Hírmondó

Fonyódi Hírmondó
XVIII. évfolyam 12. szám www.fonyod.hu 2017. december



2

2017. december

- Minden évben megkérjük 
Hidvégi Józsefet, Fonyód város 
polgármesterét, hogy értékelje az 
évet. A 2017-es évet milyen érzé-
sekkel zárhatjuk?

- Az idén is újabb lépéseket tet-
tünk előre, sikerült tovább fejlőd-
nünk, ezt egyre több fonyódi érzi 
a pénztárcáján, jelentősen nőtt az 
életszínvonal. Remekül sikerült a 
nyár, az önkormányzati üzemel-
tetésű látnivalók, strandok szép 
bevételeket hoztak, a vendégéj-
szakák számával elégedettek le-
hetünk, a rendezvényeink telthá-
zasak voltak. Egész nyáron jelen 
volt az országos média, aminek 
óriási marketing értéke van. 

Ki kell emelnem a Krip-
ta villa megnyitását, amely az 
Experidance előadásával a sport-
csarnokban igazán jól sikerült. Az 
egész szezon alatt a vártnál is 
többen jártak itt, kávéztak a villa 
tetőteraszán, ismerték meg a hely 
legendáját, illetve Molnár Csilla 
történetét.

Annak nagyon örülök, hogy a 
Panoráma strand népszerűsége 
tovább nőtt. Több olyan szolgálta-
tás került a területre, aminek kö-
szönhetően újabb vendégek vál-
tottak belépőt. Ilyen volt a nap-
vitorlák kihelyezése, a szabadtéri 
kondipark letelepítése. A vizes él-
ményjátszótér külön kuriózum, rá-
adásul a Balatonon a legnagyobb 
élménypark. 

A kutyás fürdőhely sikere is tö-
retlen, sőt újabb lendületet ka-
pott. Idén nagyobb területet jelöl-
tünk ki, elkerítettük azt, a korábbi-
nál kulturáltabb mosdóval és bü-
fével szolgáltatást teremtettünk a 
gazdik számára, így nem sajnál-
ták a belépő árát kiadni, ami fe-
dezte a kiadások egy részét.

Az ingatlanpiacon Fonyód fo-
lyamatosan előkelő helyen szere-
pel a különböző rangsorokban. Ma 

már nem csak nyaralni szeretné-
nek itt az emberek, hanem le is te-
lepednének, aminek csak örülhe-
tünk. Így lett 19 új tanulója a meg-
újult Palonai Magyar Bálint Általá-
nos Iskolának, akik most költöz-
tek városunkba családjukkal. Ösz-
szesen 281-en kezdték meg a tan-
évet 14 osztályban és 38 elsőosz-
tályos tanuló ült be először iskola-
padba. Közel 120 gyermekkel mű-
ködik az Óvoda, melynek nagyon 
várjuk már az energetikai felújítá-
sát, amelyre 240 milliós fejleszté-
si forrásra számíthatunk. A Böl-
csődében 26 kisgyermekről gon-
doskodnak, melynek felújításait 
saját forrásból biztosítottuk.

Fontosak számunkra az idő-
sek, idén is megtartottuk az idő-
sek havi programsorozatot, soha 
nem látott létszámmal. Az idei év 
meglepetése volt az idősek kiál-
lítása, mely nagy sikernek örven-
dett. Az ő kényelmüket szolgál-
ja az idén beszerzett új kisbusz, 
amely a Szociális Központ felada-
tainak ellátását is megkönnyíti. 

Az itt élők, az ide költözők és 
a vendégeink számára is fontos, 
hogy jól érezzék magukat, ezért 
nekünk mindent meg kell ten-
nünk, hogy ez így is legyen. Erre 
törekedtünk ebben az esztendő-
ben is, nagy munkát végzett a Vá-
rosüzemeltetés, amely egy seprő-
géppel és két új platós teherautó-
val gazdagodott és növelte a ha-
tékonyságát. 

A Halásztelep emlékére szobrot 
állítottunk a Keleti-Bozót csatorna 
mellett, a telep régi helyén. Elké-
szült az új szökőkút a Dísz téren, 
melynek a próbaüzem során nagy 
sikere volt. Újabb hat buszmegál-
ló újult meg, kapott modern arcu-
latot, amelyet a tavaly elkészült 
buszváróknál már megismerhet-
tünk. Megújult a Fő utca járdája 
a Bartók Béla utca sarkától a Pol-

gármesteri Hivatalig, amely a kis-
iskolások miatt fontos volt. Az út-
felújításokat idén is önerőből foly-
tattuk, megújult a burkolat a Kis-
faludy utcában, Niklai utcában, 
Szent István téren és az Árpád 
utca folytatásában – a Derkovits 
utcában, közel 20 millió Forint ér-
tékben. Folyamatosan cserélik 
újakra az utcanév táblákat.

Akik a piacra járnak, már láthat-
ták, hogy a Piaccsarnok felújítása 
elkezdődött, közel 300 millió forint 
értékben. A Somogy Megyei Kor-
mányhivatal energetikai beruházá-
sának köszönhetően felújítják a Ba-
laton Kollégium és a Kormányablak 
épületét a Hunyadi utcában, vala-
mint a Fő utcában a Polgármeste-
ri Hivatal „B” épületét. Ezek önkor-
mányzati tulajdonban vannak, esz-
tétikailag megszépülnek és az üze-
meltetésük gazdaságosabbá vá-
lik. A vasútberuházás szépen ha-
lad, már újra járnak a szerelvények. 
Megújultak az átjárók, peronok, a 
teljes sínágyazat, a vasútállomás 
átépítése és a környezet rendezé-
se folyik. A beruházás keretén be-
lül elkészült városunk leendő sétá-
nyának alapja, mely terveink sze-
rint a Balaton partján köti össze 
Bélatelepet a városközponttal.

Évértékelő: 2017
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Az új Sportcsarnok építését ta-
vasszal szeretnénk elkezdeni. A 
csisztai kerékpárút megépítésé-
nek és a Polgármesteri Hivatal fel-
újításának előkészítése folyamat-
ban van. A tervek szerint 2 éven 
belül, mintegy 695 millió Forint-
ból megújul a Mátyás Király Gim-
názium. A Balatoni Bringakörút 
projektje jövőre valósulhat meg, 
amelynek köszönhetően a kerék-
párút teljes útvonalán, így az Ár-
pád part útburkolata is megújul.  

- A gazdasági társaságaink 
meghatározó szerepet töltenek 
be városunk életében. A 2017-es 
évben hogyan működtek?

- A legfontosabb, hogy a fonyó-
diak egészségügyi ellátása za-
vartalan legyen. Így rendkívül so-
kat egyeztetünk a főorvos úrral, 
az orvosi ellátásról és a stabil 
pénzügyi háttérről. Mind az alap-
ellátás, mind az ügyelet bizton-
ságosan működik. A szakrende-
léseken minimális várólista van, 
kiváló orvosok és asszisztensek 

látják el a betegeket. Az egyna-
pos sebészet keretein belül újabb 
előrelépés történt, most már al-
tatáshoz kötött szépészeti be-
avatkozást is el tudnak végezni, 
hamarosan nőgyógyászati mű-
tétekre is sor kerülhet. A szem-
műtéteket folyamatosan végzik, 
ezekre is nagy igény van. 

A Városüzemeltetési Kft-nél a 
korábbi jó döntés alapján idén is 
vállalkozók bevonásával látták el 
a strandok üzemeltetését. Idén is 
két strandunk kapott Kék Zászló 
minősítést, a Bélatelepi és a Pa-
noráma strand, utóbbi minden 
eddiginél nagyobb, négycsillagos 
elismerésben részesült. A város 
egész területén rend, tisztaság 
uralkodik, büszkék lehetünk az 
elvégzett munkájukra. A virágosí-
tás, faültetés, zöldkezelés sokak 
elismerését vívta ki, a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség oklevéllel dí-
jazta. A gépbeszerzéseket foly-
tatjuk, mert látjuk, hogy elenged-
hetetlen a gyors, hatékony mun-

kavégzéshez. 
A Konyha Kft.-nek külön köszö-

nöm, hogy színvonalasan működ-
nek közre a rendezvényeken, idén 
pedig a Villa Kávézó feladata új ki-
hívás volt, de nagyon nagy meg-
elégedésünkre szépen helytálltak. 

A Média Kft. az alapfeladatai 
mellett hatalmas marketing mun-
kát végzett egész évben, sokszor 
kreatív megoldásokkal. Ennek is 
köszönhető városunk népszerű-
ségének növekedése. 

Minden évben sok feladatunk 
és tervünk van, hisz így tudunk in-
tenzíven fejlődni, hogy behozzuk 
évtizedes lemaradásunkat, de lé-
nyeges, hogy pénzügyileg stabi-
lak legyünk. A jelenlegi helyze-
tünkre is igaz, hogy biztonságot, 
kiszámíthatóságot, tervezhetősé-
get eredményez. Köszönöm min-
denkinek, aki segítette a munkán-
kat, városunk fejlődését. 

  Hidvégi József
  polgármester

Folytatódik a városüzemeltetés gépesítése

A korábban meghirdetett gépe-
sítési koncepciót Fonyód Város 
Önkormányzata és a Városüzemel-
tetés a lehetőségekhez mérten fo-
lyamatosan igyekszik megvalósí-
tani. Ennek keretében ezúttal egy 
új platós teherautó került a VÜSZ 
birtokába, melyet használtan vá-
sárolt a cég. Ez nem vált ki koráb-
bi autót, hiszen nagy szükség volt 
még egy ilyen típusú járműre. 

„Egyre inkább fontos, hogy gé-
pesítsünk! Ha rendet és tisztaságot 
akarunk tartani, akkor sok szeme-
tet, falevelet, zöld hulladékot kell 
elszállítani. Ahhoz, hogy ez flottul 
menjen, szükség volt még egy te-

herautóra.” – hangsúlyozta Hidvégi 
József, polgármester. 

A Városüzemeltetés költségve-
tésébe az idei évben be is volt ter-
vezve a géppark bővítése. A ter-
vek szerint jövőre is szerepelnek 

majd a cég büdzséjében olyan té-
telek, amelyek a további gépesí-
tésre fordíthatók, ezzel is meg-
könnyítve és hatékonyabbá téve a 
dolgozók munkáját. 

       szerkesztőség
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Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Szállásadók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fo-
nyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2017. november 
22-i ülésén döntött a helyi adók-
ról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról.

A döntés értelmében az Önkor-
mányzat közigazgatási területén 
2018. január 1. napjától az ide-
genforgalmi adó mértéke 400 Ft 
személyenként és vendégéjsza-

Változik az idegenforgalmi adó mértéke

Megújul a Piaccsarnok - megkezdték a
munkálatokat

kánként.
Az adó beszedésére és befize-

tésére kötelezettek köre nem vál-
tozik. 

Kérdés esetén ügyfélfogadási 
időben, illetve az ismert telefon-
számokon forduljanak adóügyi 
Munkatársainkhoz. 

A Fonyódi Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélfogadási rendje: 

Szerda:
8.00-12.00, 13.00-16.00 óra,

Péntek:
8.00-12.00 óra

Telefon: 06 85/562-980
E-mail: info@fonyod.hu

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 19/2014. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete a www.
fonyod.hu weboldalon az ülések, 
döntések / hatályos rendeletek / 
2014. évi helyi rendeletek egysé-
ges szerkezetben menüpont alatt 
érhető el.

  Nagy Brigitta
  aljegyző

November huszadikával átvette 
a kivitelező a munkaterületet, ez-
zel megkezdődött a projekt fizi-
kai megvalósítása. Mint arról már 
beszámoltunk, a Területi Operatív 
Program (TOP) keretében nyert Fo-
nyód városa mintegy 300 millió fo-
rintos fejlesztési forrást, melyből 
a csarnok és annak közvetlen kör-
nyezete újul meg. A beruházás cél-
ja az élelmiszerpiac teljes megújí-
tása, a meglévő piaccsarnok kor-
szerűsítése, új vizesblokkok és 
üzletek kialakítása, a burkolatok 
megújítása, parkosítás.

A csarnokban eddig megtalál-
ható árusok az átmeneti időszak-
ban is elérhetőek lesznek a piac 
más területén, a megállapodás ér-
telmében a használtcikkes terüle-
ten kaptak he-
lyet a csarnok 
átadásáig. 

A felújított 
piac a jövő évi 
szezonra ke-
rül átadásra. A 
fejlesztés ide-
je alatt szük-
ségszerű elzá-

rások ellenére a piac folyamatosan 
működni fog, ahol minden árusnak 
helyet biztosít az üzemeltető, ahol 
értékesíteni tudják portékájukat. 

        szerkesztőség

www.fonyod.hu
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Változik az építményadó kedvezményre jogosultak 
köre és változik a kedvezmény igénybevételének 
feltétele

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fo-
nyód Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2017. november 22-i 
ülésén döntött a helyi adókról szó-
ló önkormányzati rendelet módosí-
tásáról.

A döntés értelmében az Önkor-
mányzat közigazgatási területén 
építményadó tekintetében változik 
a kedvezményre jogosultak köre 
2018. január 1. napjától.

2018. január 1-től Fonyód Város 
Önkormányzat közigazgatási terü-
letén építményadó tekintetében az 
adókedvezményre való jogosultság 
a lakóingatlan életvitelszerű hasz-
nálatával keletkezik, melyet igazol-
ni kell.

2018. január 1-től az építmény-
adó kedvezmény igénybevételéhez 
három feltételnek kell egyszerre tel-
jesülnie:

1. Az adóalany a tulajdonos, vagy 
a haszonélvező.

2. Az ingatlan lakóház/lakás elne-
vezéssel szerepel a tulajdonlapon 
nem pedig üdülő/hétvégi házként.

3. Az adóalany a lakóingatlant 
életvitelszerűen használja és ezt 
igazolja.

A rendeletben rögzítésre került az 
életvitelszerű lakóingatlan-haszná-
lat fogalma az alábbiak szerint:

életvitelszerű lakóingatlan-hasz-
nálat: a természetes személy adózó 
az adóhatóság felé bejelentett lakó-
ingatlanát használja otthonául, eb-
ből az ingatlanból szervezi az életét, 
rendszeresen innen indul munkába 
vagy oktatási intézménybe, ide ér 
haza, ezen lakóingatlan vonatkozá-

sában éven át közüzemi szolgáltatá-
sokat vesz igénybe, ezen lakóingat-
lan ingatlan-nyilvántartási címe sze-
repel elsődleges elérési címeként a 
hatóságoknál, közműszolgáltatók-
nál, a magánszemély adózó nem 
rendelkezik más olyan lakóingatlan-
nal, melyet életvitelszerűen használ 
és ezt a tényt, valamint az adótárgy-
ként megadott lakóingatlan életvitel-
szerű használatának tényét az adó-
hatóság felé hitelt érdemlően igazol-
ja. 

Az adóalanynak a kedvezmény 
igénybe vételéhez a lakóingatlan 
életvitelszerű használatát igazolnia 
kell, mely történhet különösen: 

a) a lakóingatlan életvitelszerű 
használatára vonatkozó nyilatkozat-
tal, és

• lakcímkártya bemutatásával, 
vagy

• közüzemi szolgáltatások igény-
bevételét igazoló számlákkal (áram, 
víz, szemét szállítás).

b) jogerős bírósági határozattal, 
amennyiben abból az életvitelszerű 
használat ténye megállapítható, va-
lamint bejegyzett élettársi kapcso-
latra vonatkozó okirattal, amennyi-
ben abból a közös háztartás helye, 
valamint annak életvitelszerű hasz-
nálata megállapítható.

Az építményadó mértéke nem vál-
tozik:

a) a vasúti pálya vonalától észak-
ra eső területen 850 Ft/m2/év.

b) a vasúti pálya vonalától délre 
eső területen 690 Ft/m2/év. 

Az építményadó kedvezmény 
mértéke életvitelszerű lakóingatlan 
használat esetén 

a) a vasúti pálya vonalától észak-

ra eső területen 500 Ft/m2/év.
b) a vasúti pálya vonalától délre 

eső területen 480 Ft/m2/év. 

Az adóhatóság a kedvezményben 
részesülőket megkeresi és a nyilat-

kozatot megküldi.
Az ügyfelek számára a kitöltött
nyilatkozat visszajuttatására
rendelkezésre álló időszak:

2018. január 2. – 2018. január 15.

Nyilatkozat hiányában 2018. ja-
nuár 1-től az adózót nem illeti meg 
kedvezmény.

Kérdés esetén ügyfélfogadási idő-
ben, illetve az ismert telefonszám-
okon forduljanak adóügyi Munkatár-
sainkhoz. 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

Szerda:
8.00-12.00, 13.00-16.00 óra 

Péntek:
8.00-12.00 óra

Telefon: 06 85/562-980
E-mail: info@fonyod.hu

Fonyód Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a helyi adókról 
szóló 19/2014. (XII.18.) önkormány-
zati rendelete a www.fonyod.hu we-
boldalon az ülések, döntések / hatá-
lyos rendeletek / 2014. évi helyi ren-
deletek egységes szerkezetben me-
nüpont alatt érhető el.
  Nagy Brigitta
  aljegyző
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Vegyük észre!

Meglepetés a Mikulásnak és a 
gyerekeknek

Ahogy eddig is megfigyel-
hető volt, mindig az évszak-
nak megfelelő, egy adott ese-
ményhez köthetően kideko-
rált szalmabálák várják a Fo-
nyódra érkezőket. A város 
több pontján látható feldíszí-
tett bálák decemberre a Mi-
kulást prezentálják a gyere-
kek legnagyobb örömére. A 
kreatív tevékenységben aktí-
van közreműködik Nagy Zsu-
zsanna, az anyagot a Város-
üzemeltetés biztosítja, a bá-
lák feldíszítését a cég mun-
katársai végzik, Kristóf 
Györgyné koordinálása mel-
lett. Köszönet nekik érte!

A Fonyódi Pelso Főnix Szín-
társulat minden évben egy meg-
lepetés színdarabbal készül a 
Mikulásnak és a gyerekeknek. 
Ha pedig a Mikulás a színpadon 
van, akkor nem jön üres kézzel, 
ajándékot ad az összes kisgye-
reknek, aki a darabot megnéz-
te. Hogy mi minden kerül a cso-
magokba, azt számos támoga-
tónak köszönhetjük: 

Fonyód Város Önkormány-
zata, Fonyódi Kulturális In-
tézmények, Fonyódi Turiszti-
kai Egyesület, Fonyódi Múze-
um, Nógli Zsolt, Kardos János 
– Hűtő Klíma Kft., Ágoston 
Tibor – Pilsner Bt., Forróné 
Czupor Tünde, Balaton Wind 
Kft. –Spar, Nészy Pékség, Óh 
Zsolt képviselő, Varga Zsuzsa

2017-ben is elismerték a virágos Fonyódot
Második éve kap elismerést Fo-

nyód városa a virágosítási koncep-
ció megvalósításáért.  2017-ben 
Veszprémben vehette át okleve-
les elismerését Kristóf Györgyné, 
a Városüzemeltetési Társaság 
ügyvezető igazgatója. A Magyar 
Turisztikai Ügynökség által kiállí-
tott oklevelet a város zöldterüle-
teinek színvonalas fenntartásáért 
és a főtér virágágyásainak kialakí-
tása elismeréseként adták át.

A szakmai  zsűr i  á l ta l  fo lya -
matosan el lenőrzött ,  sz igo -
rú szempontok alapján ér té -
kelt  területek la ikus szemmel 
is  jó l  láthatóan megszépültek 

az elmúlt  időszakban.
 A 2013-as önkormányzati kon-

szolidáció óta az önkormányzat 
több forrást tud biztosítani a virá-
gosítás finanszírozására, emellett 
fontos szerepet tölt be annak le-
vezénylésében Kristóf Györgyné, 
aki szívén viseli ezt a feladatot. 

A városvezetés elképzelése, 
hogy ezt a sikeres városszépítést 
és környezetápolást továbbfej-
lessze a következő években. 

        szerkesztőség
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Fonyódi siker az „Év fája” versenyen!
A zsűri idén a fonyódi fehér 

nyárfáknak ítélte oda a Hős fa cí-
met. A november 8-i eredmény-
hirdetésen Zengővárkony 300 

Az őszi időszakot a folyamatos 
lombseprés, annak begyűjtése és a 
város állandó rendben tartási mun-
kálatai tették ki. Néhol még fűnyí-
rást is kellett végezniük munkatár-
sainknak. 

Novemberben még megfelelő 
volt az időjárás új facsemeték tele-
pítésére, a 7-es út mentén folytat-
tuk az ültetést. A városközpontban 
koronaalakításon estek át a közté-
ri fák. Ebben az időszakban szinte 
megállás nélkül üzemel az utcasep-
rő gép. A Városüzemeltetés – mun-
kavégzésünk megkönnyítésére és 
még hatékonyabbá tételének érde-
kében – gépjárműparkját új jármű-
vel bővítettük, egy Nissan Cabstar 
típusú, platós járművel. 

A város számos területén végez-
tünk felújítási, karbantartási mun-
kálatokat. A temetőnél a lépcsőt és 
a járdát, a Panoráma strandon a vi-
zes játszóteret, annak elemeinek ja-
vítási és festési munkálatait fejez-
tük be, a Huszka utcai játszótéren 
a hintákat javítottuk. Az aluljárónál 
aknatetőt és járda javítási munkála-
tait, a Dísz téren a körpad festését, 
valamint a térburkolat javítását vé-
geztük el. Folytatódtak a vízelveze-
tők, árkok karbantartása, így a bel-

éves szelídgesztenyéje lett az Év 
fája, az Országos Erdészeti Egye-
sület különdíját a gyulaji odvas 
hársfák kapták. A szeptember 

elejétől október 
közepéig tartó 
online verseny-
re több, mint 
18 ezer szava-
zat érkezett. A 
zengővárkonyi 
szelídgesztenye 
4088 szavazat-
tal lett első.

A fonyódi 
községi stran-
dot díszítő mé-

teres átmérőjű fák az árnyat adó, 
forróságot enyhítő és a jellegze-
tes balatoni látképet nyújtó víz-
parti ligeterdő részei voltak. Ta-
vasszal a déli parti vasút bizton-
ságára hivatkozva, tíznél is több 
fát vágtak ki a másfél kilométe-
res fonyódi partszakaszon. A fo-
nyódi fehér nyárfák a parti lige-
tek fái közül megmaradt két pél-
dány, ők nyerték el a „Hős fa, 
2017” megtisztelő címet. A rész-
letekről facebook oldalunk ad tá-
jékoztatást.

 Piliszky Zsuzsa
 fonyódi csoportvezető,
     Nők a Balatonért Egyesület

Városüzemeltetés aktuális munkálatai
víz átemelőknél dolgoztunk, a Nap-
sugár utca - Dobó utca keresztező-
désében lévő vízelvezetőket és ak-
nákat tisztítottuk, a Nefelejcs ut-
cában pedig helyreállítottuk a be-
tonozott árkot. Lefestésre kerültek 
az utcai korlátok a Turul utca – Vár-
alja utca kereszteződésében, a 
Mandulás utca 
– Sándor utca 
kereszteződé-
sénél, valamint 
a Zichy árok-
nál. A szökőku-
takat, a teme-
tő vizesblokk-
jait és a Várhe-
gyi Széplátót 
téliesítettük.

M u n k a t á r -
saink végezték 
a piaccsarnok elsődleges bontási 
munkálatait, a kipakolást és a piac 
átrendezését, hogy az árusítás za-
vartalanul folytatódhasson a csar-
nok építési munkálatai során is. 

Virágágyást ültettek munkatársa-
ink a Béke utca – Blaha Lujza utca 
sarkán. - A város területén végzett 
virágosítási munkálatainkat a Virá-
gos Magyarország környezetszépí-
tő versenyen oklevéllel díjazták. 

Az adventi előkészületekben se-
gédkezünk, a városközpontban 
lévő fényfüzéreket és világítás-
technikát előkészítettük és felhe-
lyeztük, az adventi koszorút össze-
állítottuk, a teret berendezték mun-
katársaink az árusítás és adventi 
rendezvények helyszíneként. 

Megkezdődött a szociális tűzi-
fák kiszállítása, amelyek kihordását 
szükség szerint végezzük. Belefog-
tunk a téli előkészületekbe: sószóró 
és hókotró traktorok karbantartása, 
síkosság mentesítő anyagok kalo-
dáinak összerakása és kiszállítása 
megkezdődött. A sárga hulladék-
gyűjtőket összeszereltük és igény 
szerint adjuk ki azokat. 

      Kristóf Györgyné
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Köszönjük!

Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk
a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

12.18. Hétfő Lebbencsleves
„A” Zöldborsófőzelék vagdalttal

„B” Sertéspaprikás tészta körettel

12.19. Kedd Karfi olleves
„A” Tejszínes csirkemell párolt rizzsel

„B” Rakott burgonya

12.20. Szerda Hagymaleves
„A” Bolognai spagetti

„B” Rizses-hús céklával

12.21. Csütörtök Gyümölcsleves
„A” Rántott hal párolt rizzsel, tartármártással

„B” Rántott szelet majonézes burgonyasalátával

12.22. Péntek Gulyásleves
Kalács, narancs

2017. 12.23-tól 2018.01.02-ig
Konyhánk Zárva tart.

01.03. Szerda Daragaluska-leves
„A” Lencsefőzelék sertéspörkölttel
„B” Tarhonyás hús savanyúsággal

01.04. Csütörtök Paradicsomleves
„A” Sült csirkecomb petrezselymes burgonyával, sa-

vanyúsággal
„B” Natúr szelet párolt sárgarépával, rizzsel

01.05. Péntek Nyírségi gombócleves
Ízes bukta

01.08. Hétfő Karalábéleves
„A” Hentestokány párolt rizzsel

„B” Zöldborsófőzelék vagdalt pogácsával

01.09. Kedd Májgaluska leves
„A” Káposztás tészta, alma

„B” Mákos tészta, alma

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

„B” Főtt hús vadas mártással, makarónival

01.11. Csütörtök Kertészleves
„A” Rakott burgonya

„B” Mustáros csirkecsíkok párolt rizzsel

01.12. Péntek Székelykáposzta
Pogácsa

01.15. Hétfő Reszelt-tészta leves
„A” Sárgaborsó-főzelék sertéspörkölttel

 „B” Lecsós apró hús párolt rizzsel

01.16. Kedd Zöldborsóleves
„A” Rakott karfi ol

„B” Paradicsomos rakott tészta

01.17. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Szezámos halszelet , majonézes burgonyasalátával

„B” Rántott sajt párolt rizzsel, tartármártással

01.18. Csütörtök Csontleves
„A” Ananászos csirkemell ragu párolt rizzsel

„B” Pincepörkölt savanyúsággal

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:

750 Ft

Évek óta hagyomány, 
hogy december elején, 
mindig a hó első szom-
bat délelőttjén a Mi-
kulás és kisvonatozás 
várja a legkisebbeket és 
családjaikat a Béke utca 
és a Blaha Lujza utca 
találkozásánál. Kardos 
János és a Hűtő Klíma 

Mikulás a Dísz téren
A Cool kávézó teraszán várta a Mikulás de-

cember hatodikán, szerdán este a fonyódi gye-
rekeket. A mosolygós gyerkőcök azután, hogy 
találkozhattak a nagyszakállúval, ajándékot 
kaptak a finomságokkal teli puttonyból. 

Köszönet a rendezvényért a vállalkozói ösz-
szefogásnak: Cool Café, Hódos Balázs, Bándi 
Zsuzsanna, Lebó Attila

           szerkesztőség

Kft. munka-
társai so-
kat tesznek 
azért, hogy 
ez a nagy 
n é p s z e r ű -
ségnek ör-
vendő ren-
dezvény év-

ről évre megvalósuljon, 
ráadásul a piciket forró 
teával, a nagyokat forralt 
borral vendégül is látják. 
2017-ben is rengetegen 
vonatoztak önfeledten a 
Mikulás társaságában. 
Köszönjük Kardos János-
nak és munkatársainak!

      szerkesztőség
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Országos elismerésben részesült a fonyódi Spar
Az év SPAR Partnere lett az 

Ady Endre utcában található fo-
nyódi Spar üzlete. A rangos el-
ismerést 2017 novemberében 
vehették át a cég tulajdonosai, 
Hodován Csaba és felesége, 
Hodovánné Wéber Judit. 

A franchise Arany Fenyő ver-
senyt a SPAR Partner Franchise 
Programban résztvevő üzle-
tek részére hirdeti meg a SPAR. 
2017-ben már negyedik alkalom-
mal ítélték oda a legjobb part-
nernek, illetve SPAR marketnek 
járó Arany Fenyő fődíjakat.

Az elbírálás első körben ob-
jektív adatok (forgalom, leltár, 
leírás stb) alapján történik, az 
ez által legjobb helyezéseket el-
érő üzletekben pedig – egy be-
vezetett szempontrendszer sze-
rint - mystery shopping kutatást 
folytat a cég és az elért eredmé-
nyek alapján rangsorolt üzletek 
lesznek a franchise Arany Fenyő 
nyertesei.

A megmérettetés célja, hogy a 
SPAR csoport egységeiben kép-

viselt magas szintű 
kereskedelmi tevé-
kenység folyamatos 
fejlesztésével a vá-
sárlói elégedettsé-
get növeljék, ezen kí-
vül a vállalat pozitív 
arculatának, meg-
ítélésének erősíté-
se is feladata. A dí-
jak odaítélésével a 
SPAR Magyarország 
egyrészt értékeli a 
partner által végzett 
egész éves munkát, 
másrészt nem tit-
kolt célja a kiskeres-
kedők motiválása is, 
hogy mindig magas 
szinten és kiváló mi-
nőségben szolgálják ki a vevőket.

„Büszkék vagyunk rá, hogy eh-
hez a márkához és családhoz 
tartozhatunk.” – fogalmazott 
Hodovánné Wéber Judit.

„Szeretném kiemelni a fonyó-
di munkatársainkat, mára egy na-
gyon jó csapat jött össze.” – di-

csérte Kollégáit Hodován Csaba.  
Az üzletben a tulajdonosok 

közszemlére helyezték ki az or-
szágos elismerést igazoló okle-
velet, emellett pedig kaptak egy 
márkajelzéssel ellátott, különle-
ges díjat is. 

      szerkesztőség

Polgármesteri Hivatal
2017. december 22. - 2018. január 2.

között igazgatási szünet lesz!

Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód
Laboratórium, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, 

ideggyógyászat, ortopédia reumatológia
2017. december 27-29-ig szünetel. Szemészet 

szünetel a két ünnep között és január 2-án, 3-án. 
Egyéb szakrendeléseink a két ünnep között (de-
cember 27-28-29.) csak sürgős esetben, illetve 

előjegyzés alapján fogadnak pácienseket. 

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft.

2017. december 23. - 2018. január 2. között
ZÁRVA

Ügyeleti telefonszám: 06-20/380-4728

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola
Téli szünet: 2017. december 23. -2018. január 2.

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
2017. december 23. - 2018. január 2. között

ZÁRVA

Fonyódi Kulturális Intézmények -
Könyvtár

2017. december 24. - 2017. január 1. között
ZÁRVA

Fonyód Konyha Kft.
2017. december 23. - 2018. január 2. között

ZÁRVA

Fonyódi Turisztikai Egyesület
2017. december 23. - 2018. január 1. között

ZÁRVA

Intézményeink az ünnepi időszak alatt
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Feng Shui Galéria

FONYÓDI
PROGRAMOK

December 19-től Február 4-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
December 19.,

kedd 16 óra

December 19.,
kedd 17 óra

December 21.,
csütörtök 18 óra

December 24.,
vasárnap 15 óra

December 31.,
vasárnap 10 óra

Január 10.,
szerda 18 óra

Január 6-7.
szombat, vasárnap

Január 17.,
szerda 17 óra

Január 22.,
hétfő 17 óra

Január 26.,
péntek 18 óra

Január 27.,
szombat 19 óra

Január 31.,
szerda 10 óra

Február 2-4.,
péntektől vasárnapig

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Fonyód Településarculati Kézikönyv társadalmi 
egyeztetésével kapcsolatos lakossági fórum

Piaccsarnok felújítás - Lakossági tájékoztatás 

Városi Karácsonyi Ünnepség és Koncert

Jézuska váró - zenés verses összeállítás

VI. BÚI szilveszteri futás

SOTTO VOCE - újévi koncertje

III. Fonyódi Újévi Labdarúgó Teremtorna

„Fonyódi Kaszinó” programsorozat nyitó rendezvénye 

A Magyar Kultúra Napja - ünnepi műsor 

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány
Rózsa bálja

IX. FONYÓDI KOLBÁSZFESZTIVÁL
www.kolbaszfesztival.info

BUJDOSÓ farsangi népszokásokat bemutató élőzenés 
gyermek előadás, Előadó: Carmen Cavea színház

SOMOGYI RÉKA selyemfestő kiállításának megnyitója

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

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Kulturális Központ

Mátyás Király Gimnázium
és Dísz tér

Mátyás Király Gimnázium

Fonyódliget Templom tér

Feng Shui Galéria



11

Fonyódi Hírmondó

Feng Shui Galéria

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Kulturális Központ

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok

Kulturális Központ

Katolikus miserend
Nagyboldogasszony plébániatemplom

(Fonyód, Templom u. 9.):
Szombatonként: 17 óra
Vasárnaponként: 11 óra
December 24-én: 11 óra
December 25-én: éjféli szentmise
0 óra és 11 óra
December 26-án: 11 óra
December 31-én: 11 óra év végi hálaadás
Január 1: 11 óra
Rorate szentmisék: December 5,12,19. 6:30
Családos Mise: December 9.

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

Vasárnaponként: 8 óra
December 24-én: 8 óra
December 25-én: 8 óra
December 31-én: 8 óra

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus gyülekezeti alkalmak 
2017. december 17. vasárnap 9:30 istentisztelet

2017. december 26. kedd 9:30 Karácsony úrvacso-
rás istentisztelet

2018. január  7. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet

2018. január 21. vasárnap 9:30 istentisztelet 
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2018. január 10-én, szerdán 16 órakor . Schmidt 

Zoltánné  Fő utca
HELYSZÍNVÁLTOZÁS!! 

Ökumenikus Kulturális Estek  a Fonyódi
Kulturális Központban

2018. január 30-án kedden 17 órakor 
Amiképpen mi is megbocsájtunk... Czencz József 

dokumentumfi lmje

Református Istentiszteletek
rendje

Alkalmaink: 
2017.12.16. Konfi rmandus órák
10:00 Konfi  2 csoport (7-8. osztály)
11:00 Konfi  1 csoport (gimnazisták) 
2017.12.17. 16:00 Adventi gyertyagyújtás Fonyódon
2017.12.24. Szentesti istentisztelet:
11:00 Családi istentisztelet – Gyermekek karácsonya
2017.12.25. Karácsonyi istentisztelet:
11:00 – úrvacsorás istentisztelet
2017.12.26-én nem tartunk istentiszteletet
2017.12.31. 11.00  Óévbúcsúztató istentisztelet:
2018. 01. 01. Újév köszöntő istentisztelet
9:30 Istentisztelet Balatonfenyvesen - Úrvacsorával
2018. január 7. 11 óra Családi Istentisztelet a 8-os hitta-
nosok szolgálatával
Bibliaóra január 10-én szerdán kezdődik újra a téli szü-
net után Balatonfenyvesen 17.00 órakor.

Mátyás Király Gimnázium

Fonyódliget Templom tér

Feng Shui Galéria

Meghívó
Fonyód Város Önkormányzata meghívja Önt a Fonyód Településarculati Kézikönyv

társadalmi egyeztetésével kapcsolatos lakossági fórumra!
Helyszín: Kulturális Központ színházterme (Fonyód, Ady E. u. 17.)

Időpont: 2017. december 19. kedd, 16 óra
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Áldott békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánunk! 

Köszönjük, hogy igénybe vették 
szolgáltatásainkat, 

szeretettel várunk mindenkit az 
új évben is! 

Az éleslátás szakértői:
Szabóné Fenyvessy Mária  

Optometrista,kontaktológus

Szabó Gábor  
Látszerész

Minőség   Szakértelem  GranciaMinőség   Szakértelem  GranciaMinőség   Szakértelem  GranciaMinőség   Szakértelem  Grancia
www.fenyvessyoptika.hu

8638 Balatonlelle, 
Kossuth Lajos u. 19. 

(a Lelle Áruházzal szemben) 
Tel: 85/354-027 
Nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek: 9-17, 
Szombat 9-12
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Karácsony, Jézus születésének ünnepe

A jászlat nem készítik művé-
szi igényességgel. A jászol csak 
funkciót tölt be, valamire szol-
gál. A jászol az állatok megterí-
tett „asztala”. Megdöbbentő kö-
rülmények között születik meg 
az Isten fia: istállóban, állatok 
között, jászolban fektetve.

Mit tudtak a betlehemiek ar-
ról, hogy határukban földre szállt 
az Isten? Pedig Isten mindig az 
ember határain lép a földre. Ott, 
ahol az ember már nem tud to-
vább lépni. Ott, ahol esélyei vé-
get értek. Ott, ahol semmire sem 
számíthat. Amikor már semmi-
re sem számíthattunk, akkor jött 
a Mindenható. Gyermekként, ki-
szolgáltatottként, esendőként 
jött, nem fitogtatta az erejét. 
Szelíden, és alázatos szívűen.

Isten emberré lett, hogy hoz-
zánk hasonló legyen. Arca van, 

„Úgy szeretném, hogyha szívem kicsi jászol lenne, 
karácsonykor az Úr Jézus megszületne benne.”

    Mészáros Sándor: Kicsi Jászol
keze, lába, de főleg emberi szí-
ve, hogy érzékelhessen min-
den bánatot és minden örömet, 
hogy együtt örvendezzen az ör-
vendezőkkel, és együtt szenved-
jen a szenvedőkkel. Isten sze-
gény emberként jött kö-
zénk, és csak a szere-
tetben volt gazdag. A 
karácsony annak az Is-
tennek az ünnepe, aki 
nem a fellegekben jár, 
távol az emberektől. Ő 
nem erővel és hatalom-
mal érkezik, hanem lát-
hatóan, gyermek képé-
ben jelenik meg a föl-
dön, mint minden ember.

„Szülessék bár Krisztus száz-
szor Betlehemben, vagy ben-
ned, vagy sehol. Élet, s halál eb-
ben!” (Angelus Silesius: Kerubi 
Vándor) Hiába számtalan kará-

csony, ha egyiken sem születik 
meg a szívedben Isten. Hiába a 
sok fényfűzér, ha a lelkek söté-
tek. Jézus kívül szegény volt, de 
szívében, lelkében gazdag. Meg-
mutatta nekünk, hogy csak ez 

a gazdagság marad meg örök-
re. Engedd, hogy Jézus megszü-
lethessen benned, és akkor va-
lóban békés, boldog lesz a kará-
csonyi ünneped!

   Zoltán atya
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A Szociális Központ hírei

Novemberi hagyományos kiállításunk

Az utóbbi időszak meglehető-
sen eseménydúsan telt a Szociá-
lis Központ idősei és dolgozói szá-
mára is. Az Idősek Hónapja kere-
tében számos programon vehet-
tünk részt, ezek közül idén újdon-
ságként szerepelt a rendezvény-
sorozatban a két kiállítás, melye-
ken időseink kézműves termékei 
kerültek bemutatásra. 
Ezeknek köszönhe-
tő, hogy idén az eskü-
vő kiállításra is meg-
hívást kaptunk, me-
lyen a közönség által 
odaítélhető különdíjat 
is elnyertük az idősek 
által készített esküvő 
témájú termékeket ki-
állító, látványos stan-
dunkkal. Ezúton is kö-
szönjük, hogy részt vehettünk a 
rendezvényen, a látogatóknak pe-
dig a sok-sok szavazatot. A Már-
ton napi vacsora méltó lezárása 
volt az egész hónapon át tartó ren-
dezvénysorozatnak. A jó hangula-
tért a Megarox Társulat felelt, va-
csora közben és után pedig Mó-
ring József Attila országgyűlé-
si képviselő együttese muzsikált, 

Fantasztikus, hogy 
mennyi anyag gyűlt ösz-
sze ismét! Buzsáki, kalo-
csai hímzéssel szebbnél 
szebb terítők, díszpár-
nák, kötények,  lámpa-
ernyő.  Gyönyörű gyön-
gyök, karkötők,  tárolók, üvegfes-
tés. Keresztszemes, goblen ké-
pek, falvédő, kötött mellény, taka-
ró, horgolt üveg-ruha, terítő. Ko-
sárkák,  játékok, koszorúk, díszek, 
használati tárgyak, fotóalbum. 
Bakocsné Szűcs Klára, Dévainé 
Mustos Ibolya, Gacs József, 
Gergye György, Jeni Zsuzsa, Né-
meth Julianna, Szalmáné Szlotta 

mindegyiküknek hálásan köszön-
jük, hogy nagyszerű zenéjükkel 
egész este szórakoztattak minket. 
Köszönjük Hidvégi József Polgár-
mester Úrnak a megjelenést és a 
szívhez szóló köszöntőt, szíves 
köszönetünk jár továbbá a ren-
dezvénysorozat megszervezésé-
ért a Fonyódi Kulturális Intézmé-

nyek dolgozóinak, a megvalósítá-
sért pedig az összes közreműkö-
dő személynek és intézménynek. 
Nem sok időnk maradt azonban a 
sok program kipihenésére, hiszen 
már az adventi vásárra is gőzerő-
vel készülünk.

Karácsony közeledtével mind-
nyájunk szívében fellobban az 
embertársaink iránti szeretet és 

törődés lángja, így nagyobb sze-
repet kapnak mindennapjainkban 
a különböző jótékonykodásra le-
hetőséget biztosító események, 
adománygyűjtések. A család- és 
gyermekjóléti szolgálat elsősor-
ban tartós élelmiszert, meleg ru-
hát és szükség esetén bútorokat, 
háztartási gépeket gyűjt a rászo-

ruló családok számá-
ra, de nem csupán 
ilyen módon van le-
hetőség a nélkülö-
zők támogatására. A 
Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat fonyó-
di csoportja is gyűjt 
adományokat, vala-
mint az elmúlt évek-
hez hasonlóan a Má-
tyás Király Gimnázi-

um idén is a „Cipősdoboz” ak-
ció keretében gyűjt ajándékot a 
nehéz sorsú családok gyerme-
kei számára karácsony alkalmá-
ból. Ezúton kérjük a kedves Olva-
sókat, hogy amennyiben lehető-
ségeik engedik, valamilyen formá-
ban támogassák a rászorulókat 
karácsony előtt és után is. 

     Száraz Krisztina

Erzsébet, dr. Sziberth 
László fotói, Krizmanics 
Ági festményei. A csa-
ládtörténeti pályázatra 
Gergye György Komoly-
talan önéletrajza, dr. Né-
meth Ibolya Itt vagyok 

című írása, és egy Családfa rajz 
érkezett. Gyócsi László Balkáni 
tűz  című kisregényéről beszélt. A 
mai diákokat Ceglédi Ádám képvi-
selte  megkapó természetfotóival. 
Az elnök beszámolt a 2017-es év 
programjairól, megköszönte a ta-
gok munkáját, anyagi támogatá-
sát. Ángyán Veronika éneke után 
dr. Szibert László szólt a gimnázi-

um diákjaihoz. Ezt követően Bán-
tó Zsuzsa igazgató köszöntötte a 
jelenlevőket és megnyitotta a ki-
állítást. Kiállítóink: Ábrahám Ibo-
lya, Ángyán Vera, Ángyánné Simon 
Mária, Bálintné Molnár Zsuzsa, Ba-
logh Katalin, Dornerné Kiss Mária, 
Döméné Markovics Eszter, Fejes 
Erika, Gyurákovics Ági, Harmathné 
Németh Rózsa, Kardonné Kocsis 
Gabi, Kovács Bori, dr.Kraliczkyné 
Horváth Ágnes, Kucséber Violetta, 
Molnárné Sutyor Magdi, Nagyné 
Németh Ibolya, Nagyné Kolip 
Zsuzsa, Pintérné Fenyvesi Éva, 
Skerlecz Ibolya, dr.Wéber Éva.

    Németh Julianna
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Határtalanul
A Mátyás Király Gimnázium 10. 

C osztályának tanulójaként 2017. 
október 22-27 között a Határtala-
nul program keretében részt vet-
tem egy utazáson Kárpátaljára.

Nagyon vártam ezt az utazást. 
Igaz, az út elég hosszú volt, de 

megérte. Furcsának találtam, hogy 
milyen szigorúan veszik a határát-
kelést. Először kicsit féltem a szál-
lástól, de utólag belegondolva, 
egyáltalán nem kellett volna. Na-
gyon kedvesek, gondoskodók vol-
tak a vendéglátóink. Meglepő volt 
azt tapasztalni, hogy milyen nehéz 
körülmények között élnek…

Nagyon szép helyeken jártunk. 

November hónap a fonyódi 
LIONS Club adomány gyűjtő hó-
napja. Ebben a hónapban a Jó-
tékonysági bál van és adomány 
gyűjtő ruhavásárok.. Nem volt 
ez másként most sem. 11-én 
volt a bál, melyet megtisztelt je-
lenlétével  Boronkay Gusztáv al-
kormányzó Úr, városunk polgár-
mestere Hidvégi József, és ked-
ves felesége, a Városüzemelte-
tés igazgatója, Kristóf Györgyné 
és férje. A kaposvári klub részé-
ről Szászné Hajdú Katalin és a 
balatonlellei klub lelkes csapata, 
meg természetesen a tisztelt bá-
lozók. A báli köszöntők után Al-
kormányzó Úr két tagnak tűzte 
fel a LIONS tagságot jelképező 
jelvényt, és ezzel 22 főre bővült 
klubunk. Kormányzói kitünte-
tést adott át Buni Attilánénak, és 
Buni Attilának, megköszönve sok 
éves munkájukat. A tagság elis-
merő oklevelét Dr Molnár Beáta, 
Tarcsay György, Pintácsné Ökrös 
Ágota vehette át. Utána egy kis 
táncos műsor következet, melyet 
Dr Molnár-Tarcsay házaspár állí-
tott össze, melyben Buni Marcsi-
nak is jelentős szerep jutott. Na-

Kiemelem a Vereckei há-
gót. Felejthetetlen él-
ményt jelentett ott áll-
ni a Himnuszt énekel-
ve! Fantasztikus volt a 
Szinevéri-tó is. Munkács 
és Ungvár megtekinté-
se is tartalmasan telt, 
bár kicsit zsúfolt volt a 
program. Tájékozott ide-
genvezetőnktől sok új in-
formációt kaptunk, amit 
majd kamatoztatni tudunk. 

Örülök, hogy volt lehetőségem 
elmenni Kárpát-Ukrajnába. Hatal-
mas élmény volt.

Az utazáson harminc diák 

és a szervező tanárok (Lengyel 
Zsüliett, Szilasi Gábor, Babodi 
Gergő) vettek részt.   
        Krujber Annamária
 10. C osztályos tanuló

LIONS hírek
gyon sok értékes tombolát ad-
tak a bál szponzorai, amit ezúton 
is szeretnénk megköszönni min-
denkinek. A Konyha Kft. készítet-
te a finom vacsorát, a talpalá va-
lót hajnalig a marcali FŐNIX ze-
nekar szolgáltatta.

November 18-án tartottuk a má-
sodik ruhaválogatást. Nagyon so-
kan voltak, és nagyon sok min-
dent találtak. Reméljük, hogy a 
család minden tagjának jutott va-
lami. Az idén sok játékot is kap-
tunk, amit elosztottunk a fonyódi, 
balatonfenyvesi, lengyeltóti óvo-
dák között.

A balatonfenyvesi óvodának 18-
án volt az Alapítványi bálja, melyet 
10.000.- Ft-tal is támogattunk.

A fonyódi Magyar Bálint iskola 
Alapítványi bálját 
szintén 10.000.- 
Ft-tal támogatjuk, 
öt tanulónak fizet-
jük az étkezési té-
rítési díját, kettő-
nek színházbérle-
tet vásároltunk. 

Mindezt azért 
tehetjük, meg 
mert Önök akik 

báloznak velünk, és eljönnek a ru-
haválogatásra ezzel támogatják 
munkánkat. Köszönjük a támoga-
tottak nevében.

  Fábián Lászlóné

Nagyon Boldog Karácsonyi
Ünnepeket kíván szeretettel

minden fonyódinak a fonyódi 
LIONS Club tagsága !
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Hírek a kollégiumból

Köszönet a véradásért!

Szerezz szakmát Fonyódon!

A Balaton Kollégium több évti-
zedes hagyománya az elsősök és 
az újonnan beköltözők ünnepé-
lyes „befogadása”. Ez a program-
sorozat az október 16-i héten zaj-
lott. Első este az elsősök bemutat-
kozó műsorára került sor, ahol le-
hetőség nyílott arra, hogy a 9. év-
folyamosok megmutassák, miben 
tehetségesek. A műsor része volt 
La Fontaine: A tücsök és a hangya 
meséjének és annak feldolgozá-
sainak bemutatása, valamint egy 
néptánc bemutató. Betegség mi-
att később láthatjuk Karinthy Fri-
gyes Wasserkopf című bohózatát. 
A műsort összeállította és betaní-
totta Kopasz Mária tanárnő. A kö-
vetkező este a végzős évfolyam ál-

Köszönjük, hogy 2017-ben is 
számíthattunk Önökre! A véradás 
önkéntes, önzetlen segítségnyúj-
tás, amit nem lehet elégszer meg-
köszönni.

A véradás nagyszerűsége az ön-
zetlenségben és az együttérzés-
ben rejlik, abban, hogy erre a vér-
re bármikor, bárkinek szüksége le-
het, és egyben bármikor az életet 
jelenti.

Aki vért ad, az életet ad, mert is-
meri az élet örömét. Aki önként a 
vérét adja, az biztosan látott már 
beteg gyermekarcot, reménybe 
és az orvosi kezekbe kapaszkodó 
idős kezet.

Köszönjük a Fonyódi  Egészség-
ügyi Nonprofit Kft-nek, hogy bizto-
sította a helyet a véradás sikeres 
lebonyolításához!

Köszönjük a Fonyódi Önkor-

A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája iskolarendszerű felnőttoktatás keretében az alábbi ingyenes 
szakmai képzéseket hirdeti meg 2018 januárjától esti tagozaton:

 • eladó
 • pénzügyi – számviteli ügyintéző (érettségihez kötött!)
 • kőműves
A képzés időtartama érettségi vagy szakmai bizonyítvánnyal ren-

delkezők számára 2 év, általános iskolai bizonyítvánnyal rendelke-
zők számára 3 év. A résztvevők számára diákigazolványt biztosí-
tunk! 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

tal szervezett próbatételen külön-
böző vicces és ügyességi felada-
tok elvégzése által bizonyíthatták 
rátermettségüket, talpraesettsé-
güket a diákok. A program patro-
nálója Zagyi Katalin tanárnő volt. 
A programsorozat lezárásaként 
a Diákönkormányzat rendezésé-
ben került sor az ünnepélyes ava-
tásra, ahol „hivatalosan” is a kol-
légium teljes jogú tagjaivá avat-
ták az „újoncokat”. A rendezvényt 
Háncsné Slezák Zita igh. és Szabó 
Iván intézményvezető segítette.

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra emlékeztünk 
október 24-én a színjátszó di-
ákkör által megrendezett műso-
ron. A programot összeállította 

Rácz János tanár úr.
Novemberben a fonyódi kö-

zépiskolák nyílt napjaihoz kap-
csolódva az érdeklődők tájéko-
zódhattak a kollégium kínálta le-
hetőségekről, az itt folyó munká-
ról: a tanulás segítésének mód-
jairól, a közösségi tevékenysé-
gekről, a lakhatás körülményei-
ről és a mindennapi életről.

November 13-án  két diák képvi-
selte intézményünket Kaposváron, 
a POK által szervezett Megyei Di-
ákparlamenten.

Kollégistáink több alkalommal 
önkéntes munkával segítettek a 
fonyódi Lions klub programjainak 
megvalósításában.

    HSZ

jelenti.

mányzatnak, hogy folyamatosan 
megajándékozza a véradókat!

A Vöröskereszt és a magam ne-
vében békés, szeretetteljes kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánok minden kedves véradónak!

  Sándor Éva
  véradás szervező
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De mi az a MÉCS?

Karácsonyi gondolatok

A MÉCS egy betűszó (Megfigye-
lés – Értékelés – Cselekvés), mely 
azt a tematikát takarja, melynek 
segítségével a tagok a közösségi 
összejöveteleiken, vagy éppen a 
MÉCS által szervezett lelkigyakor-
latokon feldolgoznak egy-egy té-
mát. 

Több mint öt évtizeddel ezelőtt 
egy spanyol katolikus pap, Gabriel 
Calvo atya indította el a mozgal-
mat felismervén azt az igényt, 
hogy a házaspároknak szükségük 
van egy olyan közösségre, ahol 
más keresztény párokkal tudnak 
találkozni. Ennek érdekében külön-
böző tematikájú programokat, lel-
kigyakorlatokat dolgozott ki, me-
lyeket az évek során összegyűlt ta-
pasztalataival tovább bővített.

A közösség havi rendszerességű 
alkalmain a hitünk gyakorlati meg-
élése kerül a középpontba. Termé-
szetesen imádkozunk is, de több-
nyire egy, a mindennapjainkkal kap-

Karácsonyra készülődve lélek-
ben újra gyermeknek érzem ma-
gam. Mintha el sem repült vol-
na felettem az idő, ma is imád-
ságos, gyermeki szívvel várom a 
szeretet ünnepét.

Milyen kár, hogy a Karácsony 
már rég nem arról szól, hogy va-
lamikor egy betlehemi istálló-
ban megszületett egy kisgyer-
mek, aki azért jött az emberek 
közé, hogy szeretetet hirdessen. 
Korunk emberétől távol 
áll Jézus születésének 
misztériuma, hisz fel-
foghatatlan számára, 
miként vállalhat önként 
szegénységet, üldözte-
tést s végül keresztha-
lált az, aki Isten fiaként 
jött az emberek közé? 
Hit nélkül bizony nehéz 
elfogadni Karácsony 
üzenetét. A földi örö-

csolatos témát dolgozunk fel, mint 
például a párkapcsolatok, a csalá-
di kapcsolatok, pénzügyeink keze-
lése, gyermekeink nevelése, stb. 
Ezekhez kapunk egy kis segítséget 
olyan füzetekből, melyek igyekez-
nek mindig az adott témához kap-
csolódó szentírási részlettel, vala-
mint egy-egy keresztény gondol-
kodó elmélkedéseivel is színesí-
teni a témát. Ezt egy vacsora kö-
veti, ahol kötetlenül beszélgetünk. 
Ehhez tartoznak olyan Magyaror-
szágon is elérhető lelkigyakorlat-
ok, melyek a fiatal pároktól az idős 
házasokon át egészen az élettársi 
kapcsolatban élőkig adnak alkal-
mat lelki töltődésre. Így születtek 
nagyon fontos baráti kapcsolatok, 
de a legfontosabb hozadéka talán 
mégis az, hogy a házaspár bekerül 
egy másik világba, mely azt mutat-
ja számára, hogy a házasság egy 
olyan érték, melyről az Isten már 
a teremtéskor ezt mondja: „Ezért 

elhagyja a férfi apját és anyját, a 
feleségéhez ragaszkodik, és egy 
testté lesznek.” (Ter. 2,24) A kö-
zösségi forma pedig abban segít, 
hogy egyre hitelesebben élhessék 
meg a párok krisztusi hivatásukat.

         Kovács Balázs

mök üres csillogása elvakítja a 
szemünket, s nem vesszük észre 
miatta az egyetlen, igaz ajándé-
kot, Jézust, a szeretet Istenét. 

Pedig soha ennyire nem volt 
szüksége még a világnak a sze-
retetre, és soha nem voltak még 
ennyire távol az emberek ettől 
a világot megváltó, nemes ér-
zelemtől. Csak a gyerekek ké-
pesek az önfeledt, tiszta öröm-
re. Jó lenne, ha a szívünkbe néz-

nénk, mert lehet, hogy a legmé-
lyén valahol ott szunnyad a rég 
eltemetett szeretetparázs. Hi-
szem, hogy csak rajtunk múlik, 
merjük-e újraszítani a lángot. 

Kívánom, hogy a betlehemi já-
szolban szunnyadó Kisded vég-
telen szeretete járja át mindnyá-
junk lelkét, s legalább ilyenkor, Ka-
rácsony táján próbáljunk meg ke-
resztényi értékek szerint élni. Igaz, 
az ünnepek fényével együtt a lelke-

sedés is hamar elmúlik, 
de ha akarjuk, a szürke 
hétköznapokon is velünk 
marad a gyermek Jézus 
önzetlen szeretete. 

Istengyermek! Ne en-
gedd kialudni lelkünk-
ben a karácsonyi lán-
got! Taníts jóságra, tisz-
tességre, emberségre 
minket!

         Lévay Mária
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Élményekben vitorlázva
A VAGABUND Vitorlás Sportegye-

sület évek óta sikeresen működik a 
Városi strand mellett, a Vízisport Köz-
pont területén. Jelenleg két újításon 
dolgoznak, amellyel egyszerre sze-
retnék szélesíteni a tevékenységüket 
és bővíteni az érdeklődők körét. 

Teljesen új hajótípusból vásárol-
tak három darab RS Feva típusú ha-
jót részben pályázati, részben saját 
forrásból. Angol típusú hajóról van 
szó, amelyet néhány éve honosítot-
tak, egyre több van már a Balato-
non is. Gyerekek számára versenyzé-
si és oktatási céllal vásárolták ezeket 
a hajókat, amelyekkel komolyabban 
kívánnak foglalkozni a szakembe-

rek. Összesen három vitorla van raj-
tuk, amelyek kezelését megtanulva 
komoly versenytechnikákat és takti-
kákat sajátíthatnak el a gyerekek.  A 
tervek szerint a hajótípus kategóriá-
jában lesznek versenyek, helyszín-
ként Fonyód is szerepet vállal. Idén 
már volt ilyen versenynek részese a 
VAGABUND, a jövő évben nemzetkö-
zi megmérettetéseken való szereplés 
a cél, valamint egy Európa Bajnok-
ság. Ennek érdekében egy szakedző 
nemzetközi tapasztalatokat gyűjt, és 
szakmai képzéseken vesz részt.

2017-ben, már teljes egészében 
tudásszint szerinti képzés folyt, ami-
kor is a gyerekeket a tudásuk alap-

ján csoportokba sorolták. Kezdő, ha-
ladó, társas vitorlázó csapatokban 
és versenyző képzésben végezték 
tevékenységüket a táborok résztve-
vői. A társas vitorlázás egy új szeg-
mens az Egyesület berkein belül, a 
versenyzés mellett a legmagasabb 
szint. Olyan gyerekekről szól a tár-
sas vitorlázás, akik a haladó szint 
után eljutottak odáig, hogy egyedül, 
biztonságosan tudnak egy vitorlást 
vezetni. Ők egy nagyobb hajótípus-
sal (nem vitorlás csónakkal, hanem 
kabinos, vitorlás hajóval), társaság-
ban, négy - öt fős csapatban működ-
ve fejleszthetik tovább tudásukat. 
Egyedi az ötlet, ami a Vitorlás Szö-
vetség által akkreditált, összesen 20 
képzési központ között elterjedhet. 

Minden újítással azt célozzák 
meg, hogy a programban résztve-
vő gyerekek élményekkel gazdagod-
janak, ebben az évben közel 4000 
gyerek ismerkedett a vitorlázással. 
Nem biztos, hogy a versenyzés a fő 
cél, a lehetőség arra is adott tábo-
ron belül és kívül is, de az koncep-
ció, hogy a gyermekek a képzés vé-
gén valóban átélt élményekben vi-
torlázva mehessenek haza. 

         szerkesztőség 

Remekeltek a harcosok
Fonyódi MSK Küzdősportolók a 

szegedi Magyar Bajnokság II. for-
dulóján képviselték városukat

2017. november 25-én a szegedi 
sportcsarnok küzdősport gálana-
pot rendezett, ahova mi is hivata-
losak voltunk. Dorogon az első for-
dulón már részt vettünk, ahol szin-
tén eredményesen harcoltak fo-
nyódi versenyzőink.

Rendkívül felkészült, népes ver-
senyző gárda gyűlt össze az or-
szág számos pontjáról. Igazán fel-
emelő érzés volt a tatamin a töb-
bi klubbal a megnyitó alatt együtt 
felvonulni. Több nemzetközi ered-
ményt elért sportoló kapott kitün-
tetést fáradtságos munkájáért.

Kivételes alkalom volt a ren-
dezvény, hiszen boxring Thai-box 
mérkőzéseknek - 4 tatami Bra-
zil Jiu Jitsu Gi és NoGi grappling 
szabályrenszer és egy profi ketrec 
fogadta a MMA versenyzőket.

Magas színvonalú, technikailag 
képzett harcosok mérték össze tu-
dásukat, ahol sokszor a szív és ki-
tartás győzedelmeskedett a pusz-
ta, nyers erő fölött.

Kovács Richárd első mérkőzé-
sét KO-val nyerte, 1. menet 40. 
másodperc után. A második mér-
kőzésen egy balul elsült földre vi-
tel után bent maradt nyakfeszítés-
sel kapott ki. Szabó Csaba az első 
menetet szépen hozta, de sajnos a 

második menet végén az ellenfél 
bizonyult jobbnak.

Reméljük február végén Buda-
pesten ismét bizonyíthatunk.

Köszönet Kelemen Konrádnak 
lelkes fotós és filmkészítő munká-
jáért .

 Muskó Zoltán András
 sportági szakedző   
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APRÓHIRDETÉSEK
Családi okok miatt ELADÓ Fo-
nyódon, szép környezetben 
lévő, azonnal beköltözhető, 
kertes, négylakásos társasház 
1 emeletén 78 nm-es parket-
tás, három szobás, felújított vi-
lágos lakás.
Új nyílászárókkal hőszigetelt 
üvegezéssel, klímaberende-
zéssel, új burkolatokkal. A tető 
idén hőszigetelve. A lakás te-
hermentes. 10 nm erkély, sa-
ját garázzsal, 36 nm tárolóval. 

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Ezeket a könyvtárban az információs pultnál, valamint a Fonyód Média irodájában vehetik át és ad-

hatják le. Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és
beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

Irányár: 21,9 millió Forint. Tel.: 
06-20/493-9011

•••
Eladó Hörman szekcionált, hő-
szigetelt, motoros garázska-
pu (2 db távirányító), 3 hónapot 
használt. Ár.: 150.000 Ft (új ár: 
240.000 Ft). Méret: 2375*2000 
Szerelt állapotban megtekinthe-
tő.

•••
Üzemképes állapotban szalag-

fűrész eladó Lengyeltótiban! Ár: 
80 ezer Ft! Tel.: 06-30/389-1427; 
06-85/330-826

•••
Három szobás összkomfortos, 
felsőszinti, fatüzeléses lakás ki-
adó! Érdeklődni: 06-85/363-826

•••
Tízéves IKEÁ-s, kinyitható kana-
pé eladó Fonyódon! Ár.: 12.000,- 
Ft Tel.: 06-20/563-8295

•••
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