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Változik a kormányablakok pénteki nyitva tartása

A Somogy Megyei Kormányhivatal ezúton tájékoz-
tatja a tisztelt ügyfeleket, hogy 2016. november 1-től 
a Somogy megye kormányablakok nyitva tartása az 

alábbiak szerint módosul:
 Az összes megyei kormányablak - a Kaposvár, 

Kossuth tér 1. szám alatti kormányablak kivételével 
- pénteken 14.00 óráig tart nyitva. A Kossuth téri ka-
posvári kormányablak pénteki nyitva tartása változat-
lan marad, azaz az eddigi rend értelmében ezután is 
16.30-ig fogadja az ügyfeleket.

Köszönjük a tisztelt ügyfelek szíves megértését.
Tisztelettel:

Dr. Neszményi Zsolt, kormánymegbízott 
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212 millió forint megtakarítás 11 önkormányzatnak 
2016 októberében jelentős sikerrel zárult a Fonyód 

Város Önkormányzata által vezetett, 11 tagot számlá-
ló önkormányzati csoport 2017-2019. gázévre szóló 
földgáz energia beszerzése. 

Az elektronikus árlejtéssel támogatott közbeszerzé-
si eljárás eredményeként több mint 212 millió forin-
tos megtakarítást sikerült elérni a jelenlegi kereske-
delmi szerződéseik átlagárához képest, amely 26%-os 
megtakarítást jelent a csoporthoz csatlakozott 11 ön-
kormányzat számára.

Az eljárásban a nyertes ajánlatot az E2 Hungary 
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. tette. szerkesztőség

Megújult a Polgármesteri Hivatal
Megújult, komfortos környezetben várja ügyfeleit a 

Polgármesteri Hivatal. Már az előtérbe lépve szem-
betűnő a változás, újonnan festették a falakat, rajta 
Fonyód Város logója, melyen megakad szeme az ide 
betérőknek.

A változásokról beszámol Hidvégi József polgár-
mester facebook oldala, miszerint az ügyfelek vára-
kozási idejét kényelmesebbé téve, új székekkel és ás-
ványvíz adagoló automatával egészült ki az ügyféltér. 
A folyosókon haladva is megújult falakkal és deko-
rációval találkozhatnak az épületben ügyeiket intéző 
helyi lakosok, látogatók illetve dolgozók.

 A hivatal változatlanul várja ügyfeleit:

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

E-mail: info@fonyod.hu
www.fonyod.hu

Telefonszámok:
Ügyfélszolgálat:                +36-85/562-980
Polgármester – Jegyző Titkárság:     +36-85/562-990

A hivatal általános ügyfélfogadása:
Szerda:   8:00-12:00;  13:00-16:00; 
Péntek:  8:00-12:00
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Elkészült a csatornahálózat a somogytúri agglomerációban
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Elvégezték a csatornahálózat fejlesztést a Dél-Ba-
latoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását 
Célzó Önkormányzati Társulás uniós támogatásból 
megvalósuló beruházásában. 

A beruházás jelenlegi szakaszában a csatornaháló-
zat déli ágán elvégzett fejlesztésnek köszönhetően 
Somogybabod, Somogytúr és Gamás településeken 
összesen további 814 ingatlan csatlakoztatható a 
rendszerre. A három településen 17.100 méter gravi-
tációs csatornavezeték, 17.900 méter nyomott csator-
navezeték és 14 darab szennyvízátemelő épült meg. 

A megépült csatornahálózat 1800 lakos szenny-
vízének elvezetését biztosítja. A társulás a továbbiak-
ban a lakossági rákötéseket szorgalmazza. Az egész 
agglomerációt tekintve több mint 31.000 méter gra-
vitációs, több mint 27.000 méter nyomóvezeték és 23 
szennyvízátemelő épült meg.

Kovács Tamás, a Szabadics Közmű és Mélyépítő 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a kivitelezést 
követően több mint 30.000 m2 útfelületre került új 

aszfaltburkolat.
Hidvégi József a Társulás elnöke kiemelte; a csator-

nahálózat kiépítésének a Balaton vízvédelmének és a 
térség fejlődésének szempontjából is jelentős szerepe 
van. Elmondta azt is, hogy a projekt során folyamatos 
egyeztetések folytak a szakemberekkel, a települé-
sek polgármestereivel is. A társulás elnöke külön ki-
emelte Móring József Attila Országgyűlési Képviselő 
munkáját, aki nagyon sokat dolgozott a projekt meg-
valósításán. 	 	 	 	 				szerkesztőség

 Több mint 80 millió saját forrásból
Elkészült az Általános Iskola 2800 m2-es tetőfelújí-

tása az Önkormányzat saját finanszírozásában. 
Mint ismeretes, nemrég fejezték be az épület ener-

getikai felújítását, mely közel 150 millió Ft 100%-os 
pályázati forrásból készült el. A nyílászáró cserék, 
hőszigetelés után a tető felújítása mellett döntött az 
Önkormányzat, melyet saját forrásból valósított meg. 
A közbeszerzésen nyertes Steiner Kft. kiváló munkát 
végzett, odafigyeltek a gyermekek épségére és a taní-
tás zavartalanságára is. A tetőfelújítás mellett a belső 
terek (aula, könyvtár, termek) is megújultak. Hidvégi 
József polgármester úr tájékoztatása szerint, hama-
rosan várható a fűtéskorszerűsítési pályázat is, mely 
során az épület teljes felújítása befejeződhet.     szerk.

Veszélyben a Walkó kilátó

Az elmúlt időszakban a fonyódi magaspart mozgá-
sai miatt a közkedvelt, csodaszép kilátást nyújtó Walkó 
kilátó alatti területen a talaj nem nyújt stabil támaszt a 
kilátónak. Ennek következtében veszélyesen megdőlt a 
kilátó nyugati fele. Hidvégi József Fonyód város pol-
gármestere mielőbbi megoldást sürget, ezért megkeres-
te a térség országgyűlési képviselőjét, Móring József 
Attilát.

Fonyód polgármestere úgy fogalmazott: A kilátót mi-
nél előbb el kell bontani, ez 6-8 millió forintjába kerül-
het az önkormányzatnak. Az ehhez szükséges lépése-
ket már megtették az elmúlt 2-3 hónapban. A nagyobb 
probléma az, hogy ezt a területet is támfallal kellene 
megerősíteni, amihez az önkormányzatnak nincs for-
rása, ráadásul a terület is állami terület. A  probléma 
megnyugtató rendezéséhez 100-200 millió forint közti 
összegű állami vagy uniós forrás szükséges.         szerk.
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Tíz év a köz szolgálatában - 
interjú Hidvégi József polgármesterrel

A Siófokon megrendezett Polgármesterek és 
Jegyzők konferenciáján, a Somogy Megyei Kor-
mányhivatal és a Megyei Közgyűlés nevében dr. 
Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Bíró Nor-
bert elnök gratulált Hidvégi József, Fonyód Vá-
ros polgármesterének a 10 éves közigazgatásban 
végzett eredményes vezetői tevékenységéhez. Az 
emléklapot Kovács Zoltán a Miniszterelnökség ál-
lamtitkára adta át. Ennek kapcsán kérdeztük pol-
gármester urat az elmúlt 10 évről. 

Hidvégi József: Sokszor beszéltem róla, de mos-
tanra már sokan elfelejtették: „másfél milliárd forint 
adóssággal vettük át a város vezetését 2006-ban, ami-
kor minden nap meg kellett küzdeni a közüzemi ki-
kapcsolásokkal, az adósságrendezéssel és minden hó-
nap	végén	elő	kellett	teremteni	közel	150	ember	bérét	
és járulékait.” De talán nem is ez volt a legnagyobb 
probléma, hanem az az önkormányzati struktúra, ami 
ezt a hiányt okozta. Ennek a megváltoztatása több 
évbe tellett.

Sajnos az első ciklus Kormányzati ellenzékben 
telt, ami szinte ellehetetlenítette a város fejlődését. 
Mindössze - a 4 év alatt – 2,3 millió Ft támogatást 
kaptunk, míg más kormánypárti települések ennek 
a 100 szorosát. Fonyód egy „leírt” város volt, nem 
csak pénzügyileg, hanem megítélése szempontjából 
is, ahonnan még a kistérségi központot is el akarták 
vinni. Pereink száma meghaladta a 60-at, mely elbi-
zonytalanította a működésünket. Kemény munkával, 
2008-ra stabilizáltuk a város gazdálkodását, működé-
sét, a hitelek kamatait és törlesztését, politikai és gaz-
dasági kapcsolatokat építettünk ki, ami lehetővé tette 
a jövő tervezését. 

Az első fejlesztésünk 2010-ben volt, amire azóta is 
a legbüszkébb vagyok. Mert 28 vállalkozó összefo-
gásával, szinte alapanyag költségen, megépítettük a 
ravatalozót, hiszen az előző a város szégyene volt. 

Fejlesztési szempontból sokkal hatékonyabb volt a 
2010-től tartó időszak, amikor közel 2,5 milliárd Ft 
fejlesztést valósítottunk meg, úgy hogy jelentősen 
csökkentettük az adósságunkat. Sokan megkérdője-
lezték a Várhegyi Széplátó építését, azóta látjuk, hogy 
több mint 4 millió Ft bevételt hoz, hisz évente 20.000 
látogatója van. Marketingünknek köszönhetően elter-
jedt, hogy Fonyódról a legszebb a kilátás a Balatonra 
és ezzel sok látogatót vonzzunk a városba. 

Szabadtéri Színpadunk, programjaink bekerül-
tek a népszerű rendezvények közé, többezer vendé-
get vonzva a hétvégékre. Kolbász-, Retro-, Petyek-, 
Harcsa-, Tök Fesztiválunk országos hírű. Panoráma 
strandunk a déli part legkedveltebb strandjai közé tar-
tozik. A Kikötői Üzletsor, mely valamikor a legtöbb 
pert és adósságot okozta, ma közel száz családnak 
nyújt megélhetést, és többezer turistának szórakozást. 
Vendégéjszakáink száma 68.000-ről 110.000-re nőtt. 
Rendelőintézetünk biztonságot nyújt mind a helybe-
lieknek, mind a turistáknak, példaként emlegetik me-
gyeszerte. Ebben az évben sikerült elérni az egynapos 
sebészet és a szakrendelések bővítését. A gimnázium 
laborfejlesztése, belső átépítései, magasabb színvo-
nalú oktatást biztosít a térség diákjainak. A városi 
konyha közel 60 milliós fejlesztése minőségi javulást 
hozott az étkeztetésben. A Bacsák tér átépítése, egy 
újabb színfolt a Piacra látogatóknak. A közvilágítás 
LED-es korszerűsítése, közel 2500 lámpatest cseréje, 
mindenki megelégedésére sikeresen zárult.
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A mai Kulturális Központunkra, annak program-
kínálatára büszkék lehetünk, megtöltik élettel civil 
szervezeteink, táncosaink. 

A Turisztikai Egyesület kiváló marketing munkát 
végez. Nemzetközi kapcsolataink révén több száz 
diák utazhatott önkormányzati költségen Franciaor-
szágba, Belgiumba, Erdélybe, Szlovákiába és Né-
metországba. Természetesen mindehhez megfelelő 
pénzügyi háttér kellett. A másfél milliárdos adósság 
helyett, mára több mint 100 milliós megtakarítással 
rendelkezik a város.

Ez alapján tudjuk tervezni és megvalósítani útja-
ink, járdáink, tereink, buszmegállóink megszépítését, 
mely az idei évben elkezdődött. A jövő évben a mun-
kák megkönnyítésére új gépek beszerzését tervezzük.

Ezzel egy időben megváltozott a város megítélése, 
mind turisztikai, mind politikai szempontból. Ezen 
pozitív megítélés alapján lett városunk járási szék-
hely, oktatási, egészségügyi és térségfejlesztési köz-
pont. 

Azt gondolom, elégedettek lehetnénk ezzel, hisz 20 
év alatt nem fejlődött ennyit Fonyód, de aki ismer, 
tudja, hogy tele vagyunk tervekkel. Persze, aki dolgo-
zik, az hibázik is, és nyilván nem mindenki ért velünk 
egyet, de azt gondolom a fejlődés mindenkinek jó. 

Milyen fejlesztések vannak folyamatban és me-
lyek a jövőbeni tervek? 

Ez a ciklus olyan lehetőségeket biztosít számunkra, 
melyeket nem szabad elszalasztanunk a további fejlő-
dés érdekében.

A tavaly átadott új Kormányablak európai szín-
vonalat biztosít az ügyintézés során mindenkinek 
és előszele a Járási Hivatal átépítésének.  A héten 
egyeztetünk a Bacsák György Szakképző átépítéséről 
és kollégiummal való bővítéséről. A gimnáziumunk 
energetikai felújításának tervezése hamarosan elkez-

dődik. Az Általános Iskolánk energetikai és tetőfel-
újítása befejeződött és tervezzük a fűtés korszerűsí-
tését. Az Óvoda és Bölcsőde felújításának pályázata 
elbírálásra vár, reméljük a következő évben el is kez-
dődik. A vásárcsarnok és a piac átépítése is a terveink 
között szerepel. 

Tudom, van, aki nem támogatja sport célú fejleszté-
seinket, de nekünk fontos a felnőttek és gyermekeink 
egészsége. A „tornából felmentetteknek” is származ-
na előnye egy sportkomplexum megvalósításából, 
hiszen a sportturizmus egyre jobban terjed és a spor-
tolni vágyó turista sokszor az alapján választ nyaraló-
helyet, ahol lehetősége van sportolni. 

Térségi fejlesztésben gondolkodva fontos számunk-
ra Csiszta-fűrdő fejlesztése, ami a nyári időszakon 
kívüli idegenforgalmat biztosítaná a Fonyódiaknak. 
Ennek elindítása volt a Csisztai út megépítése.

Természetesen vannak még terveink, egy előre át-
gondolt koncepció alapján, de a pályázatokkal és a 
tervezéssel rengeteg munka van, semmit nem adnak 
ingyen, még az „Unios forrásokat” sem. Ezért köszö-
nöm - a város lakóinak nevében is - a kollégáknak, 
a támogató képviselőknek, akiknek köszönhetőek az 
eddig megvalósított és a jövőbeni fejlesztések.

Mire jó a 10 éves évforduló? Arra, hogy megálljunk 
egy pillanatra, hátratekintsünk, és a múlt tanulságaira 
építve tervezzük a jövőt.
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Tóth Györgynek meg kellett halnia?
6

Fotó: A fonyódi események egyik helyszíne a vasútállomás épülete

Ki is hirdette meg ezt a jelszót ’57 márciusában, ma 
már nem tudjuk, de jó ürügyül szolgált a már megerő-
södött és újra rendeződött hatalomnak a teljes leszá-
molásra. Valójában ekkor vette kezdetét a bosszú. Tóth 
Györgyné negyvenhét éve volt özvegy, a közelmúltban 
hunyt el. 

„Éjszaka jöttek”- mesélte - „sokan voltak. Körülfog-
ták	a	házat,	felforgattak	mindent	a	pincétől	a	padlásig.	
A	 ragalját	 és	 a	 tetőcserepet	 is	 felbontották.	 A	 pajtá-
ban találtak valamit, azt mondták géppisztolyt, vagy 
pisztolyt, én már nem tudom. Statárium volt, vitték az 
uramat. Másnap tiszta ruhát vittem neki a fonyódi kapi-
tányságra, de addigra már nagyon megverték. Két vagy 
három hétre volt a zárt tárgyalás Kaposváron. Nem en-
gedtek	be	a	terembe,	a	folyosón	vártam.	Előttem	vezet-
ték be a férjemet, nem ismertem rá, úgy megverték és 
megkínozták.	Aztán	rövid	 idő	múlva	kijött	a	 folyosóra	
egy bírósági alkalmazott, s odakiáltotta nekem, hogy: 
Halál. Nem volt temetés, egy jóindulatú ember a Temet-
kezési Vállalatnál megmutatta, hogy a kaposvári Keleti 
temető	melyik	 részében	 fekszik	 az	 uram	ötödmagával.	
Koporsóban	temették	el	őket,	ő	felírta	a	neveket	és	a	he-
lyet.	Tíz	év	múlva	emeltettem	emlékművet	a	sírra.	Nem	
tudom, hogyan végezték ki az uramat. Pedig jó ember 
volt,	56-ban	a	Kolip	rendőr	életét	ő	mentette	meg	a	nép-
haragtól. „Tóth Györgyöt felakasztották, körülbelül há-
rom hónapra rá, hogy letartóztattuk” - meséli Fábián 
József nyugdíjas rendőr. 
„Ő	ugyan	nem	vett	rész	a	forradalomban,	de	március	

l4-én tizenhárom géppisztolyt találtunk nála a rag alatt. 
A fonyódi kapitányságon a kihallgatás során a nyomozó 
rá akarta beszélni, hogy fogadja el a rabsickodás vád-
ját,	mivel	Tóth	György	vadász	ember	volt.	Ő	elutasította	
ezt	a	lehetőséget.	Később	a	megyei	ügyészségen	sem	fo-
gadta el ezt a kiutat. Mártír akart lenni?” 

Ifjabb Tóth György 1956. október 20-án szerelt le be-
tegen. Ezt követően hónapokig a lengyeltóti kórházban 

feküdt tüdőgyulladással, a dunai jeges árnál betegedett 
meg a mentésnél. Mikor megtudta, mi történt odahaza, 
felment Dobi Istvánhoz, aki ígéretet, hogy kegyelmet ad 
az apjának. A kegyelem megkésett. Tóth György köz-
ben sorsába beletörődve és az ellen lázadva tűrte a bör-
tönnapokat, foga között fogpiszkálót vagy gyufát rágva 
rótta a kaposvári börtön udvarának sétaköreit. Kereste 
az ismerős arcokat, hogy hazaüzenhessen. Jól bírta a 
börtönt, a szenvedést, a biztos halál közeledtének tuda-
tát, csak az utolsó nap reggelén mondták föl idegei a 
szolgálatot. Lefogták az őrei, és betömték a száját, hogy 
ne lármázza föl a börtönt, míg a kivégzőhelyre vonszol-
ják. 

Már várta az udvaron ácsolt bitófa és a személyzet, a 
kivezényelt nézősereg. Majd megragadták a pribékek és 
a hóhér, reccsent a csigolya és megfeszült a test. 1989. 
június 16-án a mártírok közt a fonyódi Tóth György 
neve is elhangzott, pedig nem akart mártír lenni. Negy-
vennyolc éves volt, és szerette az életet. Szerette a csa-
ládját, a földjét, a hazáját, a falut, ahol élt. Tanácstag is 
volt sokáig, Áfész alapításában is részt vett. Igaz, hogy 
nem akarta a téeszt, és sokan ezért a helyi vezetők kö-
zül veszélyes hangadónak tartották, no de hát ezért...? 
Aztán akadt egy feljelentő és kézre kerültek a fegyve-
rek.  Ki tudja már, hogy hogyan, mert zárt tárgyalás 
volt. Jegyzőkönyv nem került elő, a feljelentő már rég 
meghalt, tanúk nem voltak. A fia a Szabad Európa rádi-
óból hallotta a kivégzés hírét, az unoka meg a Magyar 
Nemzetben olvasta az áldozatok között a nagyapja ne-
vét 1989 tavaszán.          Mezei István
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Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak…
Csak a mindenható ir-

galmas Isten tudja, hány-
szor szállt fel hozzá Lóki 
Gyula ajkáról az ének, 
aki tizenöt esztendőn 
át volt a fonyódi hívek, 
előtte pedig tíz esztende-
ig a balatonboglári hívek 
kántora. Őt búcsúztattuk 
október 3-án 14:00-kor 
a Balatonboglári Szent 

Kereszt Felmagasztalás-templomban. Ezután szeret-
tei, a fonyódi és balatonfenyvesi plébániák képvise-
lői, ismerősei és barátai kíséretében helyezték testét 
örök nyugalomra a balatonboglári temetőben.

Gyula kántorunk életének utolsó másfél esztendejét 

betegségben töltötte, de hitét soha nem vesztette el. 
Halála előtt az Isten megadta neki, hogy utoljára áté-
rezze mindent átható irgalmát, és bűneiért bocsánatot 
kérhessen. Imáinkban ne feledkezzünk el sem róla, 
sem gyászoló családjáról! Ha pedig imádkozunk, jus-
sanak eszünkbe Jézus urunk szavai: „Bizony, bizony 
mondom nektek: aki az én igémet hallgatja, és hisz 
annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és 
nem ítéletre jut, hanem átment a halálból az életre.” 
(János 5;24) Olvassuk tehát a Szentírást minden nap, 
hogy mi is részesei lehessünk Krisztus urunk ígére-
tének!

Az Isten áldja kántorunkat, és engedje meg neki, 
hogy hangjával a mennyekben is az Urat dicsérhesse!

Kovács Balázs
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LIONS hírek
Október hónap az ado-

mány gyűjtések előkészí-
tése. Mégpedig az első, a 
bálunk szervezése, mely 
november 5-én lesz. Remél-
jük, hogy sokan eljönnek, 
hogy ezzel támogassák a 
klub munkáit.

A második  a ruhavásár. A wolfhageniek elküldték 
adományukat, melyet lelkes önkénteseink segítségé-
vel pakoltuk le az üzemen kívül levő volt Tungsram 
üdülőben. A pakolás végén egy kis meleg étellel is 

megvendégeltük Őket. A vendéglátást a NEA pá-
lyázat támogatásából finanszíroztunk. Ruhavásárun-
kat november 12-én szeretnénk tartani a Tungsram-
ban,melyre sok-sok résztvevőt várunk, mivel az 
anyag is rengeteg. Igaz mire a Hírmondó megjelenik 
már túl leszünk mindkét rendezvényünkön.

Mindkettőről a decemberi újságban beszámolunk.
Kérelem szinte minden hónapban érkezik. Most egy 

kisiskolás fiúnak a szemüvegét kellett megcsináltatni.
A rendszeresen támogatott diákunknak a színházi 

előadáson való részvételét támogattuk.
Fábián Lászlóné

Novemberi gondolatok
Mindenki másként éli meg Mindenszentek és Ha-

lottak napját. Vannak, akiknek gyászos, szomorú ün-
nepet jelentenek e napok, míg mások számára meg-
nyugvást hoz az emlékezés.

A temetőket járva nekem soha nem az elválás fáj-
dalma, a számomra valamikor oly fontos családtagja-
im elvesztése jut eszembe. A sírok, melyeket virággal 
borítok be, nem takarják el előlem a szeretett arcok 
vonásait, mert azok bennem élnek mindörökké. Látom 
apám mosolyát, érzem édesanyám kezének simogató 
melegét. Hallom nagyanyám hangját, és fivérem hun-
cut kacsintása is felvillan előttem. Nővéremnek sem a 
betegségtől elgyötört, szenvedő tekintete, hanem ifjú, 
örökmozgó alakja jelenik meg lelki szemeim előtt. 
Úgy érzem, mindnyájan újra együtt vagyunk, hisz az 
emlékek szárnyán odaszállhatok, ahová csak akarok. 

Mindenszentek és Halot-
tak napja érthetően ünnep 
számomra. És ahogy múl-
nak az évek, mind többen 
lesznek, akikkel már csak az 
emlékezés útján tarthatom a 
kapcsolatot, míg egyszer magam is átjutok a másik 
oldalra. Bármennyire is nehéz, barátkoznunk kell az 
elmúlás gondolatával. Ezért nem szabad csak a pil-
lanat szépségének élni, hanem tudatosítani kell ma-
gunkban, hogy egyszer számunkra is eljön az a perc, 
amikor számot kell adnunk arról, mi volt maradandó 
és örök értékű az életünkben, mert csak azt vihetjük 
magunkkal Isten ítélőszéke elé.

Lévay Mária
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Edéd rendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy 
a konyha@fonyod.hu címen.
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A VÜSZ októberi munkálatai

A városüzemeltetés munkatársai októberben már 
gyorsabb ütemben tudtak haladni az útfelújítási 
munkálatokkal. A fűnyírási munkákat végleg befe-
jezték, elkészültek a téli virágágyások és virágládák 
is. A mindenszentek előtt a temető és környékének 
rendbetételére koncentráltak, valamint megtörtént a 
veszélyes fák kivágása is. 

A VÜSZ elkészült a Tópart utca útalapjának el-
készítésével, az utca teljes hosszában, valamint el-
készült a járda a mentőállomásnál lévő buszmegál-
lónál. Kátyúzási munkálatokat végeztek a Vágóhíd 
utcában és – közben, Niklai utcában, Béke utcában, 
Sirály utcában és Bélatelepen az István király utcá-
ban. 

A vízelvezető árkok tisztítása folyamatosan zajlik, 
elkészültek a Kisfaludy utca, Kupavezér utca, Gáz 
utca, Schneider doktor utca csatornái, valamint a 
Lőtér mögötti terület vízelvezetői. Megtörtént a par-
kolóhelyek felfestése a Karácsony utcában, amely 
ingyenes marad a továbbiakban is. 

 A novemberi rendezvények területeinek, a meg-
emlékezések helyszíneit, emlékművek környékét 
biztosították a városüzemeltetés munkatársai.      

szerkesztőség

A Fonyód Konyha Kft. - Menü ajánlata

11.21. hétfő: Karfiol leves.
„A” Tarhonyás hús káposzta salátával.

„B” Lecsós tokány tarhonyával.
11.22. kedd: Brokkoli krémleves.

„A” Hawai pulykamell szelet mazsolás rizzsel.
„B” Rántott sajt rizzsel és tartármártással.

11.23. szerda: Karalábéleves
„A” Tökfőzelék sertéspörkölttel.

„B” Gombapaprikás kifőtt tésztával.
11.24. csütörtök: Csontleves.

„A” Rakott burgonya.
„B” Paradicsomos gombóc tört burgonyával.

11.25. péntek: Gulyásleves.
Túró töltelékes gombóc.

11.28. hétfő: Kertészleves.
„A” Borsos tokány bulgurral.

„B” Székelykáposzta.
11.29. kedd: Daragaluska leves.

„A” Vagdalt hús zöldborsó főzelékkel.
„B” Stefánia vagdalt francia salátával.

11.30. szerda: Meggyleves.
„A” Rántott halfilé kukoricás rizzsel, csemege uborka.

„B” Rántott szelet burgonyapürével, savanyúság.
12.01. csütörtök: Zöldbableves.
„A” Pincepörkölt savanyúság.

„B” Hentes tokány párolt rizzsel.
12.02. péntek: Tárkonyos raguleves.

Ízes bukta. Alma

12.05.hétfő: Burgonyaleves.
„A” Mexikói tokány rizs körettel.

„B” Tejszínes csirkemell csíkok kukoricás rizzsel.
12.06.kedd: Paradicsom leves.

„A” Dubary szelet burgonya pürével.
„B” Lyoni szelet sült burgonyával.
12.07.szerda: Reszelt tésztaleves.

„A” Babfőzelék sertéspörkölt feltéttel.
„B” Rakott karfiol.

12.08. csütörtök: Zöldborsóleves.
„A” Lecsós csirkemáj főtt burgonyával.
„B” Zsiványpecsenye savanyúsággal.

12.09.péntek: Frankfurti leves.
Aranygaluska vanília sodóval.

12.12. hétfő: Magyaros karfiolleves.
„A” Paradicsomos húsgombóc tört burgonyával.

„B” Majoránnás tokány tészta körettel.
12.13. kedd: Gombaleves.
„A” Rakott kelkáposzta.

„B” Vagdalt hús francia saláta.
12.14. szerda: Csontleves finommetélttel.

„A” Budapest szelet sült burgonyával.
„B” Barackos szelet mazsolás rizzsel.

12.15.csütörtök: Kertészleves
„A” Temesvári tokány párolt rizzsel.

„B” Csirkepaprikás galuskával.
12.16.péntek: Töltött káposzta.

Pogácsa, gyümölcs.
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Rétegelt Hyaluronsavas arcfeltöltés CW Laserrel

Ha elmúltál már 40 éves, ha extra hidratációra és feszesí-
tésre van szükséged….

Igényes férfiaknak és nőknek egyaránt!
Az arc bőrének teljes felületét hyaluronsavval és 

peptid koncentrátummal töltjük be, melyet elektropo-
rációval, majd CW lézerrel aktiválunk.  A folyamat teljesen 
fájdalommentes. Eredményes megoldást nyújt különösen 
a mély ránckezelésekre, még akkor is, ha csak időkö-
zönként alkalmazzuk. A kezelést a kiváló minőségű Age 
Attraction készítményekkel végezzük. A Beta Hydroxy 
mély-peeling alkalmazása után hyaluronsavat és anti-ag-
ing hatóanyagokat juttatunk a bőrbe kb. 5-8 mm mélyen, 
elekroporációs kezelés segítségével. Mitől olyan látvá-
nyos a CW laser - Rétegelt hyluronsavas arcfeltöltés? 

Azért, mert szigorúan meghatározott 
metódus szerint, történnek a kezelések, 
az előírt mennyiségű hatóanyag bejutta-
tásával. A CW Laser Meso Delux réte-
gelt Hyaluronsavas arcfeltöltést kérheted 
kedvezőbb árfekvésben egy rétegben, 
persze ha szeretnéd és az idődbe is bele-
fér, és valami extrára vágysz, válaszd az 
eredeti kétrétegű változatot! Egy réteg-
ben 29.900 Ft, max. 1,5 óra, két rétegben 
39.900 Ft, max. 2,5 óra

Az egyes kezeléseket ajánljuk fonto-
sabb események előtt önálló kezelésként, vagy 3 alkal-
mas kúrában. Ebben az esetben bőrállapottól  függően 2-4 
hetente egy kezelést végzünk.

A kezelések közti időszakban a bőr további hatóanya-
gokat képes felvenni, ezért otthoni utókezelésként az Age 
Attraction koncentrátumok használatát kimondottan ja-
vasoljuk. Weboldalunkon a kezelés részleteit itt találod: 

www.exkluziv-kozmetika.hu/cw-lezer
Információ, bejelentkezés: 

06 30/267-9371, 
Dermisz Professzionális Kozmetika 

és Fényesztétikai Kezelőszalon, 
8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 

(x)
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Programok november 18-tól december 10-ig

November 18. Péntek
„Hadd szóljon!” - Az Alapfokú Művészeti Iskola hangversenye

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); 

Városi Kulturális Központ (Ady Endre u. 17.), Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

November 25. Péntek
Nádas József festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

November 26. Szombat
Adventi koszorú készítés és családi játékdélután

Helyszín: Kulturális Központ, 13 óra

November 26. Szombat
A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola jótékonysági bálja

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium, 19 óra

November 29. Kedd
Ökumenikus Kulturális Est: Una Barca Énekegyüttes adventi estje

Helyszín: Múzeum, 17 óra

November 30. Szerda
Dr. Motorcza Gyula író, világutazó közönségtalálkozója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

December 4. Vasárnap
Pintér Tibor musical és operettszínész, énekes közönségtalálkozója 

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

December 5. Hétfő
Pelso Főnix Színtársulat - Mikulás ünnepség

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

December 10. Szombat
X. Greenlife Kupa - Jótékonysági labdarúgó torna

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok, 9 óra

December 10. Szombat
Az Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak hangversenye

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra



Fonyódi Hírmondó

Katolikus miserend

péntek 17:00 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 17:00 óra Plébániatemplom
vasárnap
   9:15 óra Szent István Kápolna

 11:00 óra Plébániatemplom
 11:45 óra Szent Anna Kápolna
 17:00 óra Plébániatemplom
A Ligeti Kápolnában májusig 
nincs mise

gyermekmisék:
december 10.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Nov.    20. 9:30
Dec.      4.  9:30 
úrvacsorás istentisztelet
Dec.    18. 9:30
A protestáns templomban, József utca 21.

A házi bibliaórák folytatódnak!
December 14-én, szerdán 16 órától 

Peti Istvánéknál (Fonyód, Rózsa u. 29.)

Ökumenikus Kulturális Estek: November 
29-én, kedden 17 órától a Múzeumban!

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. 17.
Minden	számontartott	és	leendő	
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 19. 
(a Művelődési házzal szemben) Tel: 85/354-027 
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9-17, Szombat 9-12

Egészségpénztárak, Szép kártyák elfogadása!
MINŐSÉG, SZAKÉRTELEM, GARANCIA

Bejelentkezés telefonon
vagy személyesen az üzletben.

Most rendelje meg egyfókuszú szemüvegét 
és a 2. pár lencsét ajándékba adjuk!

Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben.

INGYENES
COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
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Megemlékezések a Múzeumban
Az őszi hónapok során három megemlékezést is 

tartottunk, hogy tisztelegjünk őseink előtt. Bélate-
lep alapítójának, Dr. Szaplonczay Manó születésé-
nek 160. évfordulója alkalmából rendezett városi 
emlékünnepségen a kaposvári kórház igazgatónője, 
dr. Moizs Mariann emlékbeszédében lelkiismeretes 
alapossággal fejtette ki Somogy vármegye tiszti főor-
vosának elhivatottságának, szellemi és lelki erejének 
tanúbizonyságait.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára egy különleges és megrendítő kiállítás-
sal készültünk, amelyet Bántó Zsuzsanna, a fonyó-
di gimnázium igazgatónője nyitott meg. Görgényi 
István alkotásai őszintén, riportszerűen ábrázolják a 
forradalom történéseit. A festmények akkoriban élet-
veszélyt jelentettek az alkotójukra, ezért ő elrejtette 
őket. Hosszú idő elteltével egykori fonyódi gimnazis-
ta, Rigó Erik vásárolta meg a hagyatékot. A kiállítás 
szabadtéri része a Dísz-téren látható.

A harmadik megemlékezésre, Kalmár István fonyó-
di televízió- és rádióműszerész tiszteletére a hónap 
utolsó hétvégéjén került sor. A híradástechnikai szak-
ember egykori műhelyének autentikus bemutatását 
fia, Kalmár György segítségével ismerhettük meg. 

Köszönjük szépen a közreműködő együttműködést 
mindenkinek, akik segítettek rendezvényeink méltó-
ságteljes megvalósulásában!    Horváth Helga
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Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Kovács Tibor
A magyar szakképzés érdekében végzett több mint 

három évtizedes munkájáért Miniszteri Elismerő Ok-
levelet vehetett át a Siófoki Szakképzési Centrum  
Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépisko-
lája tagintézményvezető-helyettese, Kovács Tibor.

 Az elismerő oklevelet október 21-én, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter adta át. Iskolánk közössége nevében e helyről is 
szeretettel gratulálunk a megérdemelt elismeréshez!

Horváth Péter

Nyílt nap

Tagintézményünk, a Siófoki Szakképzési Centrum  
Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépisko-
lája 2016. december 5-én és 6-án (hétfő, kedd) 8.00 

órai kezdettel nyílt napot tart, melyre tisztelettel meg-
hívjuk az általános iskolás diákokat és szüleiket.

Látogatóink bepillantást nyerhetnek iskolánk életé-
be, megismerhetik képzési kínálatunkat.

A nyílt nap programja:
- 8.00 Homor Judit tagintézmény-vezető tájékozta-

tója
- 8.15-től:
• iskolabemutatás
• tanműhely-látogatás
• tanóra látogatási lehetőség
Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Horváth Péter
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Száraz Krisztina Párizsban, az OECD otthonában
Száraz Krisztinának, a Fonyódi Járási Szociális Csa-

lád – és Gyermekjóléti Központ családsegítő munka-
társának megadatott, hogy hazánk OECD-tagságának 
20. évfordulója alkalmából a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által egyetemistáknak kiírt tanulmányíró 
verseny fődíjaként elutazhatott Párizsba és részt ve-
hetett az OECD egyik bizottságának (Employment, 
Labour and Social Affairs Committee) kétnapos ülé-
sén. AZ OECD, azaz a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet egy olyan nemzetközi együtt-
működést megvalósító szervezet, mely jelenleg 35 
országot számlál tagjai közt, s amelynek küldetése a 
gazdasági és szociális jólét világszintű megteremté-
se, a fenntartható fejlődés előmozdítása. 

Ezeken az üléseken tényleges nemzetközi kom-
munikáció zajlik, és sokszor itt vezetnek be elsőként 
olyan szakmapolitikai fogalmakat, melyekkel aztán 
nemzeti szinten dolgozhatnak a szakértők. A jelen-
lévők természetesen mindig saját országuk érdekeit 
képviselik, ugyanakkor tanulhatnak más országok 
gyakorlatából, s a közös problémákra igyekeznek kö-
zösen megtalálni a lehető legjobb megoldást. 

Mindezzel olyan szakemberek foglalkoznak, akik a 
lehető legnagyobb szakmai tapasztalattal és a legszé-

lesebb látókörrel rendelkeznek adott témát illetően. 
Néhányukat megismerhette Krisztina személyesen is 
pár napos ott tartózkodásának ideje alatt. Nagy meg-
tiszteltetés lehetett találkozni Mr. Stefano Scarpettá-
val, az OECD foglalkoztatásért, munka- és szociális 
ügyekért felelős igazgatójával, Prof. Dr. Cséfalvay 
Zoltán magyar nagykövettel, illetve Horváth Gábor 
attaséval. 

Ezúton gratulálunk a tanulmányi úthoz Száraz 
Krisztinának, köszönjük, hogy magával vitte Fonyód 
hírnevét, és kívánjuk, hogy tanulmánya és munkája 
során alkalmazni tudja a nemzetközi konferencián 
tapasztaltakat.         szerkesztőség
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A Szociális Központ hírei
A Szociális Központ idősei nagy izgalommal várták 

az októbert. Ez az időszak minden évben tartalmas, 
vidám programokat tartogat számukra, hiszen Fonyód 
város az Idősek Hónapja című rendezvénysorozat 
megszervezésével igyekszik megörvendeztetni a tele-
pülés szép korú lakosait. Októberben tehát minden hé-
ten változatos, színes rendezvényeken vehettünk részt. 

Ilyen volt elsőként az Idősek Hónapjának nyitóestje, 
amikor is a gimnázium éttermében egy finom vacsorát 
fogyaszthattuk el közösen, hangulatos zeneszó kísére-
tében. Ezúton is köszönjük a Fonyód Konyha Kft.-nek 
az ízletes étkeket! 

Nem sokkal később a Kulturális Központ színház-
terme mini cirkusszá alakulva várt minket az artista 
bemutató délutánján, melynek során tehetséges artista 
gyerekek műsorát láthattuk. Rácsodálkoztunk az izgal-
mas mutatványokra, melyeket az ügyes fiatalok sok-
sok munka árán tanultak meg. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy láthattuk őket.

Szintén a Kulturális Központban vettünk részt egy 
vidám kézműves foglalkozáson, ahol mindenki meg-
mutathatta kreativitását. Nagy segítségünkre voltak 
ebben a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonának 

munkatársai, akik a foglalkozást vezették. Köszönjük 
nekik a kellemes délutánt!

Rögtön másnap finom bort kortyolgatva, közösen 
hajókázhattunk a Balatonon. Bár az időjárás nem 
kedvezett a programunknak, ez semmit sem rontott a 
kedvünkön: a kellemes zene és a remek társaság egy 
borongós, szürke hétköznapból is igazán jó hangulatú 
délutánt kovácsolt.

Most csupán szemezgettünk a sokszínű programok-
ból, melyeknek még mindig nincs vége, hiszen novem-
berben még vár ránk a Márton napi vacsora. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni a Fonyódi Kulturális In-
tézményeknek, hogy kiváló szervezéssel és sok mun-
kával idén is emlékezetes, örömteli perceket okoztak 
nekünk. 

A sok élménydús napot tovább gazdagította a bala-
tonfenyvesi idősek klubja, hiszen nagy szeretettel hív-
tak meg minket, hogy a náluk tartott Idősek Hónapja 
keretében szervezett programon mi is vegyünk részt, 
s egy délutáni teázás erejéig vendégeskedjünk náluk. 
Köszönjük kedvességüket!              

Száraz Krisztina
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„Igazi” felsősökké avattak minket!
 Iskolánkban már hagyomány, hogy minden tanév 

elején a nyolcadikosok felsősökké avatják az ötödike-
seket. Velünk ez október 14-én délután történt meg. 

Éva néni és a nyolcadik a osztály levelet írt nekünk, 
melyben kérték, hogy készítsünk plakátot a felsőben 
eltöltött heteinkről, írjunk csatakiáltást, hozzuk ma-
gunkkal kedvenc plüssjátékainkat. Már a készülődés 
is izgalmas volt. Péntekre, kérés szerint zöldbe, illetve 
sárgába öltöztünk. Mikor fél hármat ütött az óra, le-
ültünk az aulában a tornapadokra. Elérkezett a várva 
várt pillanat. A köszöntő szöveg után kezdődött a játék. 
Először csoportban, majd egyénileg teljesítettük a fel-
adatokat.  Nagyon jókat nevettünk. Legjobban tetszett 
a joghurttal etetés bekötött szemmel, a lánykérés kissé 
másképpen, de mikor Forró Naci tütüben táncolt, min-
denki hahotázott. 

A plüssök végig őrangyalként vigyáztak ránk. A csa-

takiáltásokkal mindkét osztály nagy sikert aratott. Az 
eskületétel után következett a diszkó, majdnem 6-ig 
szórakoztunk.

Nagyon jól éreztük magunkat, boldogan mentünk 
haza. 	 										Az	avatásról	írták	az	5.	a	osztály	tanulói
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Egy izgalmas nap az iskolában

 Szombat volt ugyan, mégis izgatottan ébredtünk, 
mert tudtuk, nagy nap áll előttünk. Nyolctól elsőse-
gély-nyújtási ismeretekkel gazdagodtunk, két mentős 
bácsi megmutatta nekünk, hogyan kell újraéleszteni 
egy sérült embert. 

A második órában egy rendőr bácsi beszélt a ránk le-
selkedő veszélyekről. Megtanította, hogyan kell visel-
kednünk, ha idegen ember hív minket telefonon. 

Tíz órakor a sportcsarnokba indultunk, ahol vidám 
bemelegítés után az osztályok sorversenyeken mérték 
össze erejüket egymással. Volt szlalomozás, pókjárás, 
labdapattogtatás, ugrálókötelezés, bójakerülés. Nagyon 
izgatottak voltunk, reméltük, hogy nyerünk. Így is lett. 
A Vagabund Vitorlás Sportegyesület által felajánlott 
pénzjutalmat nagy örömmel vettük át. Az összeget a 
kirándulásra fordítja az osztály. 

A versenyre készített zászlót boldogan lengetve in-
dultunk ebédelni. Otthon örömmel számoltunk be szü-
leinknek a nap eseményeiről.

Az	egészségnapról	írták	az	5.	a	osztályos	tanulók

Nyílt nap ötödikes szemmel
Vodenicsár Rajmund vagyok. A Palonai Magyar Bá-

lint Általános Iskola 5. a osztályának nyílt napjáról be-
szélek nektek. 

Október 4. volt. Izgatottabban jöttem iskolába, mint 
máskor, mert anyukám is velem tartott. A szülők az első 
három órát látogathatták meg.

Irodalomórán a népköltészeti alkotásokról tanultunk. 
Én még sírva is fakadtam, mert nem készítettem házi 
feladatot. Két népdal eléneklésével kezdtük az órát, 

majd izgalmas feladatokat oldottunk meg. Mikor kezd-
tünk fáradni, tornagyakorlatokat végeztünk. 

Természetórán egyre közelebb kerültünk az anyagok 
világához, énekórán pedig szabadon és szívesen kien-
gedtük hangunkat. Kár, hogy addigra kevés szülő ma-
radt. 

Egyszóval: jó nap volt!

Vodenicsár Rajmund
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„Öregdiák” hírek

Udvaros Dorottya: Játszóterem a színház
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Október 22-én részt vettünk a fonyódi múzeumban 
Görgényi István (+1973) tatabányai festőművésznek 
az 1956-os forradalom tragikus eseményeit megörö-
kítő alkotásait bemutató kiállítás megnyitóján. Kö-
szönjük mindazoknak, akik részt vettek az előkészí-
tésben, lebonyolításban, mert maradandó élményben 
volt része a jelenlevőknek. A tárlat Rigó Erik volt 

fonyódi gimnazista tagtársunk magángyűjtő képeiből 
nyílt meg. 

A megrázó képek megtekintését követően kibővített 
elnökségi ülést tartottunk.

A NAV  átutalt 49 651  Ft-t, amit ezúton köszönünk 
mindazoknak, akik felajánlották személyi jövedel-
mük 1 %-át egyesületünknek.

Több pályamunka is érkezett az egyesületi tagok-
nak kiírt Családtörténeti felhívásunkra. 

Bízunk benne, hogy a Magyar Családtörténet-Ku-
tató Egyesület által „Az év családtörténeti pályamun-
kája” címmel kizárólag a Mátyás Király Gimnázium 
diákjai részére meghirdetett pályázatra sok családban 
elkezdődött már a beszélgetés és az anyaggyűjtés. 
Beérkezési határidő: 2016. december 01.

A hagyományos „Ifjú és öregdiákok kiállítása” no-
vember 25-én 14 órai kezdettel kerül megrendezésre, 
amelyre a gimnázium jelenlegi és volt diákjainak al-
kotásait várjuk.

Németh Julianna

Udvaros Dorottya karaktere sokáig nem állt hozzám 
közel. Pár éve viszont szerencsém volt a Cseh Tamás 
emlékesthez, amelyben többek közt a Shakespeare c. 
dallal állt színpadra. Mindamellett, hogy azonnal sze-
rethetővé tette az angol drámairodalom vezérét, el-
bűvölt azzal, hogy mennyi játékosságot, odaadást és 
energiát sűrített négy perc, tizenkét másodpercbe.

Fonyódi közönségtalálkozója alkalmából sok min-
denről szó esett, az első sorban ülve még inkább sike-
rült meglesni a sok díjat besöpört művésznőt. Erről így 
vallott:

„Megbarátkoztam már velük, de inkább zavarba jö-
vök	tőlük,	mert	mindig	szembejött	velem	a	kérdés:	ak-
kor én már ezentúl nem bukhatok meg, nem játszhatok 
rosszul?”

Ahogy színházi és film szerepeiről beszélt, érezni le-
hetett, hogy fáradhatatlan, nagy mennyiségű tettvágy-
gyal megáldott. Amint mondta, pihenni útközben is 
tud, elég ha más útvonalat választ és a táj újszerűsége 
erővel tölti fel. 

Amikor összeköltözöm a szövegkönyv példányom-
mal, még mosogatás közben is mondom a szöveget, fo-
lyamatosan küzdünk egymásért. Aztán heteken át megy 
a „nem jó,” a „vegyük újra”. Ez nagyon nehéz, mégis 

ez	 a	 legfőbb	 bázisom,	 azon	 tapasztalásaim,	 amelyek	
kudarccal	végződtek.

Van olyan is, amikor a legjobb szándék mellett sem 
sikerül valami. Mindez engem mégis arra késztet, hogy 
a	lehető	legjobb	legyek.

A sok, nagy szerepeket megkapott, számos helyen 
megfordult művésznő a sors kegyeltjének mondja ma-
gát, elárulta, hogy éles túlélőösztönnel rendelkezik, fo-
lyamatos élménygyűjtő.

A galériabeli beszélgetés során finoman érezhető 
volt, ahogy egyre jobban maga köré vonzza a közönsé-
get, nehezünkre esett kilépni a társaságából...   

Mellory
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I. Fonyódi Műfüves Ovi - Foci Bajnokság
 Október 28-án tartották a fonyódi óvoda műfüves 

focipályáján az I. Fonyódi Műfüves Ovi - Foci Baj-
nokságot. Szép számmal érkeztek a gyerekek és kísé-
rőik is a sporteseményre, a Látrányi Egységes Óvo-
da – Bölcsődéből és a Nagykanizsai Központi Rózsa 
Óvoda Pipitér Tagóvodájából is.  

Az óvoda aulájában felálltak a csapatok, majd Szán-
tó Andrea, intézményvezető ismertette a bajnokság 
programját. Hidvégi József polgármester győzelemre 
buzdító köszöntőbeszédével nyílt meg az ovi-foci baj-
nokság. A bemelegítés részét képezték a csoportos já-
tékok, amelynek 5 állomásán teljesítették a gyerekek 
a feladatokat. A játékos versenyszámokban minden 
csapat megmérethette magát, célba dobás, zsákban 
futás, kapura rúgás és egyensúlyozó gyakorlatokat 
teljesítettek a kicsik. Minden jelenlévő gazdagon fo-
gyaszthatott a megannyi féle süteményből, szendvi-
csekből, a hűvös, őszi időjárásra való tekintettel pedig 
finom, meleg teával öblíthették le a falatokat.

Somogy megyében összesen két műfüves focipálya 
áll az óvodások rendelkezésére. Az Ovi-Foci révén 
sikerült a fonyódi gyerekeknek tavasszal részt venni 

egy országos ovi-foci rendezvényen, ahol öregbítet-
ték városunk hírnevét.

„A gyerekek megszeretik a versenyzést, megszeretik 
a sportot, hiszen az egész élet egy verseny. Ezt a ver-
senyszellemet, a hozzáállást, a barátságokat nem le-
het mással kiváltani, csak egy-egy ilyen rendezvénnyel 
és erre való felkészítéssel.”- foglalta össze gondolatait 
a sporteseménnyel kapcsolatban Hidvégi József.

Első helyezett lett a nagykanizsai ovisok csapata, 
második helyen végeztek a hazai, fonyódi ovi növen-
dékei, harmadik helyen pedig a látrányi ovisok végez-
tek.          szerkesztőség

17

Keressük Fonyód legjobb légpuskás lövészét!

A Fonyódi Családi Sport Egyesület 2016.12.04-én vi-
dám Mikulásnapi lövészversenyt rendez, amelyre szere-
tettel meghívja a fonyódi lakosokat. Ezen a napon nem 

szükséges egyesületi tagnak lenni az önfeledt lövöldözés-
hez. 

A versenyen bármilyen légpuskával el lehet indulni. 
Kérdésünkre Butkai Csaba az egyesület elnöke elmondta, 
hogy a piactér melletti lőtéren fűtött melegedővel, forró te-
ával, 15 légpuskával és trükkös, néha még mozgó célokkal 
is várják azokat, akik szeretnének az év fáradalmai után 
egy kicsit kikapcsolódni és sokat- nagyon sokat nevetni. 

A feladatok úgy vannak összeállítva – mondta az elnök 
– hogy a gyakorlatlanabb lövészeknek is legyen esélye, 
ugyanis szerencse is kell a végső győzelemhez. 

A legszerencsésebb résztvevő jutalma egy vadonatúj, 
nagyszerű német légfegyver, amit a helyszínen át is fog-
nak adni. A verseny részletes szabályait a fonyodiloter.hu 
oldalon lehet majd olvasni. 

A nap egyik eseménye lesz az egyesület profi lövészei-
nek hihetetlen bemutatója.               Butkai Cs. Zoltán
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Thai-Box és K-1 küzdősport gálán jártunk
Lelkes kis csapatunkkal ellátogattunk a Kaposváron 

megrendezett 10 mérkőzést felvonultató gála estre. Profi 
szervezés alatt láthattunk rap előadót, tánc showt és a 
helyi sport klubok műsorait. Családias légkörben közel 
900 néző társaságában(főleg kisgyerekes családok) néz-
hettük végig a színvonalas erőt próbáló küzdelmeket. 
Az ország kiemelkedő szakosztályai reprezentálták ma-
gukat harcosaikkal. Aki ott volt, élményekkel és tapasz-
talatokkal gazdagabban térhettet haza. Józsa Ádám 5x 
magyar Thai-box bajnok, Európa és K-1 kupa győztes 
munkájával készülünk a Kazincbarcikai és a későbbi 
versenyeken való részvételre.

Miért pont a küzdősport (Thai-Box és Brazil Jiu - 
Jitu)? A küzdősport pont arra tanít, hogy ne verekedj, 
csak ha elkerülhetetlen. Önfegyelemre, magabiztosság-
ra, kitartásra nevel, olyan pluszt tud adni a gyerekeknek, 
megfelelő nézetű oktatóval, amit senki és semmi más! 
És nem fog leülni és befordulni a gyerek, ha valami nem 
sikerül neki, hanem menni fog és harcolni érte. Nem 
akarja majd önkéntelenül elfogadni, ami ma van körü-
lötte, hanem olyan életet alakít ki magának, amilyet élni 
akar és amilyet érdemes élni.  Nem a bunyó a lényeg! 

Az orrbeverésről: te csináltál már bármit az életedben 
úgy, hogy nem volt kudarcod? Az edzéseken az orrba

verés pont ugyanilyen. Egyszer leengeded a kezed és 
nem véded magad, orrba vág a partnered, legközelebb 
majd jól felteszed és nem vág orrba.  

Az intelligens harcos felismeri az adott helyzetet alkal-
mazkodik és cselekszik amit a körülmények diktálnak. 
Adott esetben kommunikál hogy megoldja a nézetel-
térést és ha elkerülhetetlen, csak akkor küzd és harcol, 
hogy megvédje magát és szeretteit.

Legalábbis mi ezen az állásponton vagyunk, akik a 
minden napi munka után esténként találkozunk baráti 
légkörben próbáljuk gyerekeinknek, a fiataloknak és az 
érdeklődőknek továbbadni ennek a sportnak a szellemi 
és erkölcsi értékrendjét.       Muskó Zoltán

V. Balatoni Úszóiskola szilveszteri futás

Immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a 
BÚI Szilveszteri futóverseny Fonyód város központjá-
ban. A rajthoz állók kedvük szerint válogathatnak a tel-
jesítendő távok közül, ki többet ki kevesebb vállalva az 
év utolsó napján. 

A már klasszikusnak számító „ÚJÉVI” kör, idén 2017 
métert fog magába foglalni. Virsli, meleg tea, pezsgő és 
érem díjazás! 

Versenykiírás

Időpont: 2016. 12.31
Helyszín: 8640, Fonyód Dísztér 1. 

Rajt: 10.00

Nevezési díj: 1000 Ft, 1500 Ft, 2000 Ft 

Táv: 2017 m/újévi kör, 1 kör/, 4032m /2 kör/, 6048m 
/3 kör/

A pályáról: A Fonyód központjából induló futópálya sík 
terepen vezeti végig a rajthoz állókat. 
A rajt egyszerre indul, ki egy, kettő, vagy három kört 
teljesít. (Választott távjának megfelelően. )

Eredményhirdetés: 12.00 

Előnevezés: 2016. 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    

Hömöstrei Péter

Fotó: Fightland Kaposvár
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Új robogó, Erdélyi festmények és egy Tiffany lámpa eladó! Tel.: 06-85/360-483, 06-30/501-3746 

5,5 LE-s Honda kapálógép, tartozékaival, húzó paddal eladó.  
Tel.:30/ 3573838

Szőlőprés újszerű állapotban eladó. 
Tel.: 30/ 3573838

Eladó 290 literes Gorenje fagyasztóláda. Ára: 25 000.-Ft.  
Tel.: 06-70/276-8488

Újra nyitva! A Béke utca 3. alatt ismét várjuk kedves vásárlóinkat a vas - edény boltban! 
Folyamatosan bővülő barkács és háztartási cikkek széles választékával állunk rendelkezésükre! 

Tel.: 06-30/496-9252

3 szobás, összkomfortos, 1. emeleti lakás hosszútávra kiadó!  
Tel.: 06-85/363-826; 06-70/565-6370

Vásárolnék Fonyódon régi típusú, ágyneműtartós, legalább 42-45 cm magas, magas lábakon 
álló heverőt. Ugyancsak vásárolnék játékot, mély babakocsit. Tel.: 06-85/360-432

Kaszálást, kerti rotálást, favágást vállalok! Érdeklődni 15.00 óra után. Tel.:06-30/357-3838.

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése, 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 e-mailben is (hirmondo@fonyod.hu). 

Apróhirdetések
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