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Döntött a Képviselő - testület! - A 2016. november 24-i ülés összefoglalója

Hidvégi József polgármester pénzügyi beszámoló-
jában elhangzott, hogy Fonyód város bankszámláinak 
egyenlegén közel 169 millió forint van. Ez egy ko-
moly tartalékot jelent, különös tekintettel arra, hogy 
például a saját forrásból megvalósuló, Palonai Ma-
gyar Bálint Általános Iskola tetejének a felújítását 
nagymértékben kifizette a város. Az év végén ez egy 
kiugró számadat, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, 
hogy mintegy 139 millió forint kintlévősége is van 
az önkormányzatnak, amely a be nem fizetett adók-
ból adódik. 

Elfogadta a képviselő – testület a szociális térítési 
díjaknak változásáról szóló előterjesztést. Az étke-
zési díjak 2013 óta nem változtak, azonban az étke-
zési előírások változása miatt drágult az étkeztetés is. 
Az étkezési díjakban ez a döntés 20-50 forintos válto-
zást eredményezhet.

A Városüzemeltetés 2016-os nyári szezonban 
végzett tevékenysége is terítéken volt, a Virágos Ma-

gyarországért Díj, amelyet Kristóf Györgyné cégve-
zető az ülésen mutatott be, egy olyan elismerés, amely 
városon kívülről érkezett. A szemléletváltás és a város 
jobb lehetőségeinek eredményeképpen szemmel lát-
ható volt a városszépítés, a környezetünk minőségi 
javulása. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényes-
ségi javaslata alapján döntött a képviselő- testület 
a helyi építési szabályzatról és a településképi ren-
deletről, mely döntéseket törvénymódosítások miatt 
kellett újra a testület elé vinni. Az önkormányzat eze-
ket a rendeleteket a döntés alapján 2017. december 
31-ig dolgozza át.

Tárgyalt a képviselő – testület a Bacsák György 
Szakgimnázium és Szakközépiskola önkormányzati 
tulajdonban lévő épületének tetőfelújításáról - tulaj-
donosként hozzájárult, hogy a Szakképző Centrum a 
felújítást elvégezze, a Gazdasági Minisztérium által 
biztosított 14,9 millió forint értékben.

Zárt ülésen tárgyalta a testület az új, építendő sport-
csarnok ügyét, hiszen a General Electric jóvoltából a 
Niké SE 1 milliárd 150 millió forintos támogatást 
kaphat. Ehhez a föld használatba adásáról döntöttek a 
képviselők, ami után már csak két minisztériumi dön-
tés kell, hogy a beruházás elindulhasson.

A képviselő-testület következő ülése 2016. decem-
ber 15-én, csütörtökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga megte-
kinthető a www.fonyod.hu weboldalon.

szerkesztőség

Intézményeink az ünnepi időszakban
Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2016. december 22. - 2017. január 2. között igazgatási  szünet lesz!

Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód
valamennyi szakrendelés 2016. december 27-30. között szünetel!
2016.12.22-én, 2017.01.02-án  a szemészeti szakrendelés,
2016.12.22-én a bőrgyógyászat szakrendelés,
2016.12.23-án a pszichiátriai szakrendelés szünetel.
2016. december 19-20-21-én a szemészeti szakrendelés csak 

8.00-12.00 óráig rendel.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.
2016. december 22. - 2017. január 2. között ZÁRVA

Ügyeleti telefonszám: 06-20/380-4728

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola
Téli szünet: 2016.12.22. -2017.01.02.

Fonyód Konyha Kft.
2016. december 24. - 2017. január 2. között ZÁRVA

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
2016. december 27. - 2017. január 2. között ZÁRVA

Fonyódi Kulturális Intézmények - Könyvtár
2016. december 24. - 2017. január 2. között ZÁRVA

Fonyódi Múzeum
2016. december 19. - 2017. január 2. között ZÁRVA 

Fonyódi Turisztikai Egyesület
2016. december 24. - 2017. január 2. között ZÁRVA 

Valamennyi intézmény január 3-tól indul újra az ünnepi 
időszak után. 
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Előző évekhez hasonlóan, idén is megkérdeztük 
Polgármester urat, hogyan értékeli a 2016-os évet? 
Mire a legbüszkébb?

Továbbra is az a véleményem, hogy ma jó fonyó-
dinak lenni. Büszkék lehetünk városunkra, arra, ami 
az elmúlt években változott, épült, szépült, ahogy 
megváltozott a turisztikai, politikai megítélésünk. Ma 
Fonyód járási székhely, egészségügyi-, oktatási-, fej-
lesztési – központ, követendő példa. 

Az idei év sikere a Sándortelepi Panoráma strand 
népszerűsége. Rendkívül jó vendégszámmal és bevé-
tellel, nagyon sok elégedett látogatóval zártuk a nyári 
szezont a strandon. 

Ezzel majdnem egyenlő a kutyás fürdőhely sikere. 
Óriási népszerűséget hozott településünknek, és na-
gyon sok vendéget, akik ez miatt jöttek városunkba. 
Nem véletlen, hogy a 110.000 vendégéjszakát is meg-
haladtuk idén. 

Jól alakult a gyermekek születési száma, így 22 
gyermek jár bölcsődébe, az óvodába pedig 114. Így 
inkább bővítésen kell gondolkodnunk, nem leépíté-
sen. Idén több mint 60 diák utazott külföldre (Bor-
szék, Leipheim, Mettet), az önkormányzat 3,5 milliós 
támogatásával. 

Az idősek ellátása, segítése szintén fontos számunk-
ra. Igyekszünk megfelelő programokkal is kellemes-
sé tenni a mindennapjaikat. 

Beruházásainkból kiemelném a Gimnáziumon lévő 
napelem parkot, mely 56.000 kw-ot termelt idén, így 
közel 3 millió Ft-ot spórolt a városnak. Az Általános 
Iskola tetejének felújítása az első - nagyobb volu-
menű - saját forrásból végzett fejlesztés, mely meg-
haladta a 80 millió forintot. A tél folyamán a Kripta 
villa is megtelik tartalommal, így tavasszal megnyit-
juk a nagyközönség előtt. A Valkó kilátó helyreállítá-
sa komoly gondot okoz, hiszen nem Önkormányzati 
tulajdon. Ennek ellenére mindent megteszünk a fel-
újításáért.  

Kollégáimmal idén öt nagyobb és számtalan kisebb 
értékű pályázatot készítettünk elő és adtunk be. Új 
Sportcsarnok és sportcentrum építését, a Piac csarnok 

felújítását, a Csisztai kerékpárút megépítését, az Óvo-
da és a Polgármesteri Hivatal felújítását. Reméljük, 
a jövő évben el is kezdődnek a beruházások. Részt 
vettünk a Bacsák Szakképző átépítésének előkészí-
tésében és lobbijában. Nagy érdeklődéssel várjuk a 
Balatoni régió 370 mrd Ft-os fejlesztési csomagját is. 
Idén már elért bennünket a vasút felújítás és a jövő 
évben is sok dolgunk lesz vele, hogy számunkra is 
elfogadható beruházás készüljön.
Idén hogyan működtek a gazdasági társaságaink?

Az Egészségügyi Kft-nél, az ügyvezető váltás óta, 
felgyorsultak az események. Saját forrásból pótolták 
a néhány éve elkészült műtő hiányosságait és meg-
történtek az első szem műtétek az egynapos sebészet 
keretén belül. A kapacitás bővítés keretei nagyrészt 
fel lettek töltve, így szinte várólista nélkül el tudják 
látni a betegeket. 

A Városüzemeltetési Kft-nél jól sikerült a strandok 
karbantartása vállalkozók bevonásával. Idén ismét 2 
strandunk kapott Kék Zászló minősítést, a Bélatele-
pi és a Panoráma strand. Az országos minősítésű Vi-
rágos Magyarországért pályázat különdíját kaptuk, 
mely mutatja, hogy nem csak mi vagyunk elégedettek 
a város virágosításával. Sikeresen zárult, a gépjármű 
közbeszerzésünk, így még idén megérkezik egy új 80 
LE-s MTZ traktor rézsűkaszával és hóekével. Továb-
bi gépbeszerzéseket tervezünk a könnyebb és gyor-
sabb munkavégzés érdekében.

Nagyobb változás sem a Média sem a Konyha Kft-
nél nem volt, viszont mindkettő jól végezte a dolgát 
és pénzügyileg is stabilak. 

Idén is sok feladatot vállaltunk és valósítottunk 
meg, a pénzügyi stabilitás, a számlánkon lévő 168 
millió forint, biztonságot, kiszámíthatóságot, tervez-
hetőséget eredményez. 

Köszönöm mindenkinek, aki segítette a munkánkat, 
városunk fejlődését.  

szerkesztőség



2016. december

Megtakarítás a villamos 
energia díjában

Hét ajánlatkérő összefogásával csoportos közbe-
szerzési eljárást folytattunk le villamos energia be-
szerzésével kapcsolatban. Az eredményes eljárás 
során az egyetemes szolgáltatási árhoz képest 51,5 
millió Ft-os megtakarítást sikerült realizálni a hét 
ajánlatkérőnek. 

Az eljárást az MVM Partner Zrt nyerte el az álta-
lános célú villamos energia felhasználásra nettó 
12,49.- HUF/kWh + RHD, a közvilágítási célú vil-
lamos energia felhasználásra nettó 11,38.- HUF/
kWh + RHD összegű ajánlatával. 

szerkesztőség

Nemzeti Minősítő Oklevél a 
Települési Mentőcsoportnak

2016. november 15-én Nemzeti Minősítő Okleve-
let vehetett át Hidvégi József, Fonyód Város polgár-
mestere. 

A Wéber Antal tűzoltó dandártábornok aláírásá-
val ellátott oklevelet a Siófoki Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség részéről Oláh László tűzoltó alezredes 
kirendeltségvezető és Varga Kitti tűzoltó alezredes, 
polgári védelmi felügyelő adta át Hidvégi József pol-
gármester úrnak, a Fonyód települési mentőcsoport 
parancsnokának.

2016. október 8-án egy nagyszabású helyi vízkár 
elhárítási gyakorlat keretében 10 Balaton parti tele-
pülés, többek között Fonyód város önkéntes mentő-
csoportja vett részt rendszerbeállító és minősítő gya-
korlaton a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
szervezésében. 

A gyakorlat feltételezése szerint több napig tartó 
heves esőzés következtében megáradt vízfolyások 
veszélyeztették a mélyebben fekvő ingatlanokat. A 
mentőcsoportok tagjai ezért homokzsákokból épült 
nyúlgáttal védték meg azokat. 

A 10 Balaton parti település sikeres minősítést 
szerzett az alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre.

A minősítés megszerzésével jogosulttá váltak a hi-
vatásos egységek irányítása mellett a saját települé-
sük védekezési, helyreállítási feladatainak végrehaj-
tására. 

szerkesztőség

2016. november 15-én tartották a Fonyódi Rendőr-
kapitányságon a 2016. évi közlekedésbiztonsági érte-
kezletet. A bizottság tagjait tájékoztatta Molnár Tibor, 
rendőr őrnagy, a Fonyódi Rendőrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztályvezetője, az idei év közleke-
désbiztonsági helyzetéről, változásairól. Ezt követő-
en a rendőrség baleset megelőzési tevékenységéről 
tájékoztatta a megjelenteket az őrnagy. A bizottsági 
ülésen a körzethez tartozó illetékes települések pol-
gármesterei, a közintézmények, intézmények vezetői 
vettek részt.         szerkesztőség

Közlekedésbiztonsági munkaértekezlet Fonyódon
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A kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az utóbbi időben több változás is történt a kémény-
seprés elvégzése terén. A sormunkát változatlanul 
kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak 
az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a 
feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében va-
lósul meg a kéményseprés.

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési 
időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik 
az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égés-
terű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden 
egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol 
a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A ké-

ményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládá-
ba dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról 
hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a má-
sodik időpontban sem tudja elvégezni, akkor a ké-
ménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell 
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sor-
munka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban 
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat 
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem 
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt 
a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

A sormunka magában foglalja a kémény és az ösz-
szekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-után-
pótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki 
berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az 
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol 
elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőké-
pességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tarto-
zó munkákért, valamint a két sormunka között meg-
rendelt kéményellenőrzésért fizetni kell. 

Kollégiummal bővülhet a Bacsák György Szakiskola

Dr. Odrobina Lászlóval, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős 
helyettes államtitkárával egyeztettet Hidvégi József 
Fonyód polgármestere, a Bacsák György Szakgimná-

ziuma és Szakközépiskola kollégiumi egységgel való 
bővítésével kapcsolatban. Az egyeztetésen részt vett 
Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Vetési Ber-
nadett a Somogy Megyei Kormányhivatal főigazga-
tója, Szamosi Lóránt a Siófoki Szakképzési Centrum 
főigazgatója, Tóth Péter a Siófoki Tankerület képvi-
seletében, Magyar Valéria a Balaton Kollégium veze-
tője és Horváth Péter a Bacsák György Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskola igazgató-helyettese.

Dr. Odrobina László szakmailag indokoltnak ítélte 
meg a beruházási szándékot, a forrás előteremtésére 
több javaslat is elhangzott, amelyekkel kapcsolatban 
további egyeztetésekre kerül majd sor.

szerkesztőség

Fonyód a „Virágos Magyarországért” című verseny 
egyik díjazott települése lett. 

A Virágos Magyarországért verseny száz kiosztott 
elismeréséből 14 került a balatoni régióba, ami a 28 
induló alapján jobb arány az országos átlagnál, ahol a 
100 díj 285 településnek jutott. A 28 balatoni induló 
között volt Fonyód is. A zsűri, illetve a különdíjakat 
felajánló szervezetek döntése alapján városunk a Ba-
latoni Szövetség díját kapta.      szerkesztőség

A Virágos Magyarországért egyik díjazottja Fonyód
5
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KÉP NÉLKÜL /egy stílus, mely bariczkatis/
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Akkor tudom, hogy  a városban járok,  ha szép tiszta 
köveken lépkedhetek és soha nem lesz sáros a cipőm. 
Ezeken a napokon korábban felkelek, mint ahogy ál-
talában szoktam, hogy illően puccba vághassam ma-
gamat. Bedobom apróm az automatába, és indulhat a 
séta, amit kedvenc üzleteim melegében töltök el, itt-
hon takarékra rakva a gázt.  Fonyód csodálatos város, 
imádom itt tölteni napjaimat. Ahol állok, ott a világ 
közepe. Mondhatom úgy is, hogy körülöttem forog a 
világ. Nem azért, mert közismert ember vagyok. Ha 
elhiszem, és nagyon akarom, akkor ez valóban így is 
van. Körbe fordulok és azt fogom be, amit éppen lá-
tok. Felfoghatom az agyammal és bizonyítékként, ha 
kedvem úgy tartja, a kamerámmal. Az, szó nélkül is 
kép.

Háttérmunkások teszik széppé településünket, sok-
színű városunkat, ahol csupa véglet minden, ezért 
is szeretem annyira. Ha nyitott szemmel járunk, itt 
mindenre rátalálunk. Nekem mégis az ember a leg-
fontosabb. Betérek ide-oda egy kis időre, hogy ta-
lálkozhassak azokkal, akik kedvesek számomra. A 
zöldséges, aki előtt leparkolok, Ari a papírboltban, a 
péksüteményes hölgy, életvidám nők a biztosítóban, 
szolgálatkészek a bankban, a postán, fenn a hegyen 
és a központban is, Erzsike a kínai bolt árnyékában, a 
bioboltban, akit úgy jegyzek, hogy ő a városunk leg-
szerényebb és mindig visszafogottan elegáns asszo-
nya. Ha ilyen díj lenne, neki adnám. Örömmel várom 
a szerdát és a szombatot, ahol a piac forgatagában me-
rítkezhetek. Hazafelé nem hagyom ki a cica kajást, a 
Mentholt, ahol Szilvi fogad szeretettel, akinek vég-
telenül tisztelem határozott, karakán természetét. Az-
tán a rendelő, a gyógyszertár, ahol az ismeretlenek is 

egy pillanat alatt megnyílnak. Imádok várni soromra, 
mert addig legalább beszélgethetek. Mielőtt hazatér-
nék teszek egy kis kört a szíkvízüzemhez és betérek 
a fácinál lévő aprócska közértbe. Ott mindent megka-
pok, ami szerény háztartásomhoz kell. Majd felme-
gyek a hegyre, a sétányra.  A túlparti hegyek és a víz 
látványa minden alkalommal elbűvöl, a szívem majd 
megszakad a természet pusztulását látva. Tudomásul 
kell vennem, bármennyire is fáj, elhaladt felettünk 
az idő. Ez az élet rendje, mondták valaha nekem is 
az öregjeim. Akkor ez nem érintett ilyen érzékenyen. 
Megmondom őszintén, boldog vagyok, hogy itt szü-
lettem és visszatérhettem. Feladat mindig van, és az 
jó, mert akkor nem ér rá unatkozni az ember. Ki kell 
nyitni a kapukat, kíváncsinak lenni, menni a prog-
ramokra, sétálni a modern belvárosban, csodálni a 
virágtartókat és nyugalommal lelkünkben hazatérni, 
kapirgálni a vakondtúrásos kicsi kertünket, gondozni 
közterületeinket. Így érezzük meg a harmóniát, mely 
mélyen bennünk lakozik. Merjük felfedezni önma-
gunkban, merjük felszínre hozni azt. Nemcsak nézni 
kell, meg kell látni a sok ellentmondásban a csodát!  
Nem csak morogni dolgokon, hanem simogatva jól-
lakott kis pocakunkat  néha önmagunkba szállni. Tü-
körként működünk. Amit adunk, azt kapjuk vissza, 
és ez mindenkire vonatkozik. Nem függ társadalmi 
rangtól, pénztől.  

Megérdemeljük-e, hogy süssön ránk a nap és megö-
leljen valaki bennünket őszinte szeretettel?

Mondhat bárki naívnak, én még mindig hiszem azt, 
hogy így működik a világ. 

Itt az ideje, tegyél próbát. 
Baricz Kati
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Mit jelent a Karácsony? 
A Karácsony a keresztény kultúrkör legfontosabb 

ünnepe, az adventi ünnepkört zárja le. Karácsonykor 
a keresztény ember Jézus Krisztus, a Megváltó szü-
letését ünnepli. Karácsony idején mindig is volt ün-
nep: a pogány időkben a téli napfordulót ünnepelték 
ilyenkor, Rómában december 17. és 25. között zajlott 
a szaturnália, ami a termékenység ünnepe volt. Ka-
rácsony ünnepét i. sz. 325-ben, az első nikaiai zsinat 
után tették december 25-re.

A XVI. századi reformáció révén a keresztény hi-
télet egyes elemei a templomokból az otthonokba 
„költöztek”, így alakult ki Németországban a kará-
csonyfa-állítás hagyománya, ami a XVIII. századot 
követően Európa-szerte elterjedt.

Maga a karácsony szó bolgár közvetítéssel az ószláv 
nyelvből származtatható. Bolgárul jelenthet napfor-
dulót, macedónul pedig konkrétan karácsonyt is. 

Az 1267-es Kassai Kódex szerint karácsony sza-
vunk elődje a kerecsen. Ennek oka, hogy a honfog-
laló magyarság a téli napfordulót sólymok reptetésé-
vel ünnepelte volna. Régi magyar elnevezés szerint 
Kiskarácsony január elsején, Nagykarácsony pedig 
december 25-én van. 

A magyar néphagyomány szerint a karácsonyi asz-

talt fedő abrosz-
ból vetették jövő 
tavaszon a gabo-
nát, a bő termés 
érdekében. Az 
asztalra szórt ma-
got a lábasjószág 
kapta, hogy jól 
tojjon. Az asztal 
alá pedig szalmát 
vetettek, amit az-
tán a jószág alá, 
vagy agyümölcs-
fa ágaira tettek, a 
szaporulat érde-
kében. A gazdasszony vacsora alatt nem állhatott fel 
az asztal mellől, hogy tyúkjai jól tojjanak.

A betlehemezés is régi magyar népszokás, Kará-
csony előtt. A Szent Család otthonát, a templom alakú 
Betlehemet két angyal viszi, három pásztor kíséreté-
ben, utóbbiak tréfás beszélgetést folytatnak. Szatmár-
ban a kompániát egy betyár és egy huszár teszi tel-
jessé. 

forrás: nlcafe.hu
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LIONS hírek
Amint ígértem, röviden 

beszámolok a bálról, és a ru-
havásárról. Ez a két fő ado-
mány gyűjtő tevékenysége 
a klubnak. A Jótékonysági 
bálunk november 5-én volt, 
melyen szép számmal voltak 
a bálozók. A nagyon szépen 

feldíszített  gimnáziumi aulában vártuk a vendégeket. 
A Konyha KFT nagyon látványos, és finom hidegtá-
lakat készített. A marcali Főnix zenekar gondoskodott 
a jó hangulatról.

November 12-én tartottuk az immár tradicionális 
jótékonysági ruhavásárunkat, a volt Tungsram üdü-
lőben.

Köszönjük a tulajdonosoknak, hogy ingyen hasz-
nálhattuk, illetve használhatjuk a helyiségeket. A 
megmaradt ruhákat a karádi, és a kisberényi Önkor-
mányzatoknak adományoztuk.

Mindkét rendezvényükről elmondhatjuk, hogy na-
gyon sikeresek voltak. Az éves programjainkat re-
mélhetőleg meg tudjuk valósítani. Amint a meghívón 
előre jeleztük, szeretnénk a tavasz folyamán az általá-

nos iskolás gyermekek részére látásvizsgálatot szer-
vezni. Természetesen a felnőtteknek is, amennyiben 
igény lesz rá. 

Támogatjuk továbbra is a hátrányos helyzetű tanu-
lókat, családokat. 200.000 forintnyi támogatást sza-
vaztunk meg a karácsonyi támogatásukra. 10-10 ezer 
forinttal támogatjuk a balatonfenyvesi óvoda, illetve 
a fonyódi általános iskola báli rendezvényét.

Szeretnénk a szponzoroknak,támogatóknak  meg-
köszönni, a tombola tárgyakat, és a pénzbeni ado-
mányt!               Fábián Lászlóné
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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 novemberi munkálatai

Novemberben elsősorban a lombeltakarításra kon-
centrálnak a városüzemeltetés munkatársai. A rendkívül 
szeles időjárás miatt sok ág tört le a fákról, aminek a 
begyűjtését is el kellett végezniük a VÜSZ munkatár-
sainak. A kedvezőtlen novemberi időjárás miatt az út-
felújítási munkálatokkal nem tudtak terv szerint haladni, 

de ennek ellenére a Temető -, Kisfaludy -, Vágóhíd - és 
a Sirály utcában történt kátyúzás. Ha az időjárás enge-
di, természetesen folytatódnak még ebben az évben a 
munkálatok. Karbantartási munkálatok keretein belül 
megtörténtek a kilátók, a strandok és épületeik téliesí-
tése, valamint a sportcsarnok területén végeztek festési 
munkálatokat. Fonyódligeten, a 7-es út mentén megújult 
a fasor, japán cseresznyefák kerültek beültetésre, a mun-
kálatok a dréncsövezéssel, karózással be is fejeződtek 
novemberben. A hónap utolsó hétvégéje már az adventi 
időszak kezdete. Az ünnepi előkészületekre, vasárnapi 
gyertyagyújtás és vásár helyszínének berendezésére kel-
lett és kell majd koncentrálnia vasárnapról vasárnapra 
a városüzemeltetésnek. A cégvezető örömmel jelentette 
be, hogy a VÜSZ a közmunkaprogramnak köszönhető-
en, jelenleg 13 dolgozóval tud több embert foglalkoztat-
ni a februárig tartó időszakban.  	 						szerkesztőség

A Fonyód Konyha Kft. - Menü ajánlata

12.19.hétfő: Karalábéleves
„A” Sárgaborsó főzelék sertéspörkölttel.

„B” Rakott zöldbab.

12.20.kedd: Gyümölcsleves.
„A” Rántott hal kukoricás rizzsel.

„B” Rántott szelet majonézes burgonya.

12.21.szerda: Gulyásleves.
Kalács, narancs.

12.22.csütörtök: Tarhonyaleves
Bakonyi tokány kifőtt tészta.

12.23.péntek: Májgaluskaleves.
Rakott burgonya.

01.03. Kedd: Daragaluska-leves
„A” Sertéspörkölt,lencsefőzelék

„B” Vagdaltpogácsa, zöldborsófőzelék

01.04. Szerda: Fokhagyma-krémleves
„A” Natúr szelet, párolt sárgarépa, rizs

„B” Sült csirkecomb, petr. burgonya, csemege uborka

01.05. Csütörtök: Zöldséges tarhonyaleves
„A” Majoránnás csirkemáj,  főtt burgonya

„B” Hentes tokány, orsó tészta

01.06. Péntek: Nyírségi gombócleves
Kakaós kevert, meggy öntet

01.09. Hétfő: Babgulyás
„A” Darás tészta, barack lekvár

„B” Sajtos-tejfölös spagetti

01.10. Kedd: Zöldborsóleves.
„A” Tejfölös szelet, párolt rizs

„B” Lecsós szelet, tarhonya

01.11.Szerda: Karfiolleves
„A” Vagdaltszelet, majonézes burgonya

„B” Paprikás burgonya, cékla

01.12. Csütörtök: Csontleves
„A” Bakonyi tokány, párolt rizs

„B” Zöldborsós pirított apró hús, sült burgonya

01.13. Péntek: Székelykáposzta
Sajtos pogácsa
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„Gyorsan látványosat, mert jelenésem van!”

Ha elmúltál 40 éves és úgy érzed laza, megereszkedett, 
fáradt, fakó az arcbőröd, legyen ez a titkos fegyvered! Ün-
nepek, jeles alkalmak, komoly üzleti megbeszélés, bálok, 
egy szuper koncert, amikor kötelező az ellenállhatatlan 
megjelenés.

A „Dermisz Randevú” kezeléssel felkészítünk a leg-
fontosabb találkozóra.

60 perces kötőszöveti lifting, egy személyiségedhez, 
karakteredhez illő csodás smink és máris készen állsz a 
legfontosabb eseményre! A kezelés ára 17.800 Ft helyett 
CSAK 13.800 Ft.

Mit tartalmaz a kezelés? Bőrszépítő, frissítő peeling, kö-
tőszöveti lifting masszázs, kollagén stimuláló lézerkezelés 

fiatalító smink az olasz Karaja professzio-
nális sminkszereivel, speciális lifting hatá-
sú szérummal és alapozóval.

Ha már kipróbáltad és nagyon tetszik, 
ajánljuk 4 alkalmas kúrában smink nélkül, 

hetente egyszer. A 4 alkalmas kúra ára 
smink nélkül: 40.000 Ft

A kezelés segít fellazítani a letapadt iz-
mokat, kisimítja a ráncokat, megemeli a 
bőrt.

A laza megereszkedett, megnyúlt 
arcizomzat újra feszesebb lesz. A mély 

ráncok elhalványulnak, természetes úton feltöltődnek, a 
lézer hosszan tartó hatásának köszönhetően az egész arc 
egyre üdébbé és szebbé válik.

Megjelenésed pedig határozottabb, magabiztosabb lesz, 
bármilyen eseményre is készülsz.

Szeretettel vár: Varga Lilla kozmetikus 

Információ, bejelentkezés: 06 30/267-9371 
Dermisz Professzionális Kozmetika 

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

www.exkluziv-kozmetika.hu
(x)
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Programok december 18-tól január 9-ig

December 17. Szombat
Veress Ábel jótékonysági koncertje

Helyszín: Kulturális Központ, 18 óra

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

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

December 18. Vasárnap
Koncert: Vers évszak címmel 

Helyszín: Kulturális Központ, 15 óra

December 18. Vasárnap
IV. Adventi gyertyagyújtás és kézműves vásár

Helyszín: Dísz tér, 16 óra

December 20. Kedd
Kövi Szabolcs karácsonyi koncertje
Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

December 21. Szerda
Városi karácsonyi koncert és ünnepség - forralt bor és kalács

Helyszín: Gimnázium, 18 óra

December 24. Szombat
Jézuskaváró

Helyszín: Dísz tér, 15 óra

December 31. Szombat
V. Szilveszteri futóverseny - Balatoni Úszóiskola

Helyszín: Dísz tér, 10 óra

Január 9. Hétfő
Újévi koncert - Ducza Nóra, Gönczi Nagy Katalin, Szabó Bálint

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Január 20. Péntek
Magyar Kultúra Napja

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Február 3, 4, 5. Péntek, Szombat, Vasárnap
Kolbászfesztivál (részletek a 15-ik oldalon)

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok és környéke
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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:
január 14., február 11.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Dec.    18.  9:30 
Dec.    26. 9:30 
Karácsony másnapja - úrvacsorás istentisztelet
Jan.      1. 9:30
úrvacsorás istentisztelet
A protestáns templomban, József utca 21.

A házi bibliaórák folytatódnak!
Január 11-én, szerdán 16 órától 

Schmidt	Zoltánnénál	(Fonyód,	Fő	u.	39.)
2016. december 27-én az Ökumenikus 

Kulturális Est elmarad!

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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Pályaválasztási rendezvény a Bacsákban

November 24-én a lengyeltóti, a somogyvári, a 
kéthelyi, a balatonszentgyörgyi és a balatonfenyvesi 
általános iskolák mintegy hetven tanulója vendéges-
kedett tagintézményünkben. A nyolcadikos diákok 
és kísérőik előbb Horváth Péter tagintézményveze-

tő-helyettes rövid prezentációval kísért, az iskola ál-
tal kínált képzéseket bemutató prezentációját kísér-
hették figyelemmel, majd hat különböző helyszínen 
a gyakorlatban is kipróbálhatták a siófoki Szakkép-
zési Centrum Bacsák György szakgimnáziumában és 
Szakközépiskolájában elsajátítható szakmák egyes 
fogásait.

Tagintézményünk ezúton szeretné megköszönni a 
pályaválasztási rendezvény létrejöttében nyújtott se-
gítséget a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marának, a marcali Ziehl-Abbegg Motor- és Ven-
tillátorgyártó Kft-nek, valamint az érintett általános 
iskolák vezetőinek és a gyerekeket elkísérő pedagó-
gusoknak.

Horváth Péter
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Megyei Futsal diákolimpia: veretlenül jutottunk tovább
A fonyódi sportcsarnok adott otthont november 23-

án a megyei Futsal Diákolimpia első selejtezőköré-
nek, melyet a Siófoki Szakképzési Centrum Bacsák 
György Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájá-
nak csapata veretlenül nyert meg.

Eredményeink:
Bacsák - Nagybajomi Kolping 4:2
Bacsák - Balatonboglári Mathiász 4:2
Bacsák - Mátyás Király Gimnázium 4:2  

Csapatunk tagjai: Nemes Nándor, Piukovics Richárd, 
Virág Krisztián, Markovics Renátó, Nagy Richárd, 
Pamuki Márk, Szél Bence, Kovács Róbert, Horváth 
Ferenc, Molnár Martin, Felkészítő tanár: Szilágyi 
Szabolcs

Iskolánk közössége nevében szeretettel gratulálunk 
csapatunknak! További sok sikert kívánunk a máso-
dik körben!

Horváth Péter

Szerezz szakmát Fonyódon!

A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája iskolarendszerű felnőttoktatás ke-
retében az alábbi ingyenes szakmai képzéseket hirdeti 
meg 2017 januárjától esti tagozaton:

• villanyszerelő
• eladó
• pénzügyi – számviteli ügyintéző (érettségihez kötött!)

• hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
• festő, mázoló, tapétázó
• kőműves
• ács
A képzés időtartama érettségi vagy szakmai bizo-

nyítvánnyal rendelkezők számára 2 év, általános is-
kolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára 3 év. A 
résztvevők számára diákigazolványt biztosítunk! Fel-
ső 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
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Köszönjük!

Az önkéntes véradás a segítségnyújtás legszebb 
módja. Földünkön milliók köszönhetik életüket 
olyan embertársaiknak, akikkel nem találkoztak, és 
akik ellenszolgáltatás nélkül nyújtották karjaikat. A 
fontos az, hogy embertársainkon segítünk, fontos az, 
hogy életet mentünk.

A véradás rendkívüli cselekedet: az ember magá-
ból adhat valamit, ami nem kerül semmibe, értéke 

viszont felbecsülhetetlen. A vér lényegében „gyógy-
szer” ami semmi mással nem pótolható. Vérre bár-
mikor és bárkinek szüksége lehet és az életét jelenti. 
Ebben a korban óriási fontossága van az emberi vér-
nek, semmi más nem helyettesíti.

Szeretném megköszönni minden véradónak, aki 
2016-ban Fonyódon véradáson részt vett. Külön kö-
szönet azoknak a véradóknak, akik magukkal hozzák 
családtagjaikat, munkatársaikat!

Köszönjük, idén is a Fonyódi Egészségügyi Non-
profit Kft-nek, hogy biztosította a helyet a véradás 
sikeres lebonyolításához!

Hálás köszönet a Fonyódi Önkormányzatnak, hogy 
ismét megajándékozta a véradókat!

Bízom abban, hogy a 2017-es évben egyre több fi-
atal is úgy gondolja, hogy segít a vérével a rászoruló 
embertársainak!

A Vöröskereszt és a magam nevében kívánok Ál-
dott, Békés, Boldog ünnepeket!

Sándor	Éva,	véradás	szervező
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A Szociális Központ hírei
A Fonyódi Járási Szociális, Család- és Gyermekjóléti 

Központ idősei számára a borongós november sem telt 
eseménytelenül. A Márton napot remek operett műsor 
és ízletes vacsora kíséretében ünnepeltük. Az előadás 
szervezését köszönjük a Fonyódi Kulturális Intézmé-
nyeknek, míg a finom ízekért a Fonyód Konyha Kft.-t 
illeti köszönet. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló-
an tartalmas és kellemes estét tölthetünk együtt a Már-
ton napi ünnepség keretében.

A hideg őszi időjárás miatt nem igazán mozdultunk 
ki az utóbbi időben, de az intézmény falain belül töl-
tött napokat is sikerült tartalommal megtölteni. Az ad-
venti időszak beköszöntével rengeteg karácsonyi díszt 
készítettünk közösen, melyekkel ünnepi hangulatot 
varázsoltunk az épület minden helyiségében. A remek 
ötleket és a kivitelezésben nyújtott segítséget ezúton 
is köszönjük Álmos Mártinak, aki mindig jó szívvel 
gondoskodik kreatív programjainkról.

A mozgásszegény őszi időszakban nagy segítsé-
get jelent számunkra, hogy Kunfi Lívia gyógytornász 
rendszeresen tart nekünk tornaórát, melynek során a 
számunkra megfelelő gyakorlatok segítségével igyek-
szünk megőrizni egészségünket.

Kellemes időtöltésünkről a fonyódi könyvtár dolgo-
zói is gondoskodnak, hiszen rendszeresen tartanak fel-
olvasó délelőttöket számunkra, s ilyenkor érdekesebb-
nél érdekesebb történetekkel szórakoztatnak minket. 
Köszönjük kedvességüket!

A december már mindnyájunk számára a karácsonyi 
készülődés időszaka, amikor még inkább értékeljük 
egymás társaságát, hiszen sokunknak ez a közösség 
jelenti a családot. Kívánunk ezúton is mindenkinek 
békés, boldog karácsonyt, a szerettek körében töltött 
kellemes ünnepeket! 

Száraz Krisztina
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VIII. FONYÓDI KOLBÁSZFESZTIVÁL
Helyszín: 

Zákányi Kálmán Sportcsarnok és környéke

2017. február 3. Péntek:

15:00  Hagyományos látványdisznóvágás
16:00  Lelle Néptáncegyesület
16:00  Gasztronómiai programok, kóstolók, bemutatók
17:00  Kolbászokból készült alkotások kiállítása
18:00  Chili Bulizenekar
20:00  Curtis
21:00  Dj. Dominiqe Fergeteg party
22:30		 Kolbi	buli	Dj.Fikidivel	
 

2017. február 4. Szombat:
10:00  Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület néptáncbemutatója
10:30		 Kolbásztöltő	 verseny	 megnyitója,	 ágyaspálin-
kás	köszöntők
10:45  Sávolyi Dalkör
11:00  Foky 
12:00  Fox együttes
14:00  “Túl az óperencián…” operett egyveleg
15:00  Silver Zenekar
17:00  Holnap hajnalig…. retro slágerek
18:00  Eredményhirdetés
19:00		 Forte	bulizenekar
20:00  Jolly és Suzy
20:45  Forte bulizenekar

2017. február 5. Vasárnap:
11:00  Balatoni Települések 
Kolbásztöltő	Bajnoksága,	meg-
nyitó,	ágyaspálinkás	köszöntő
11:00  A nap folyamán bemutat-
koznak	 a	 résztvevő	 települések	
kulturális	 értékeikkel,	 fellépőik-
kel
15:00  Kis Grófo
16:00  Eredményhirdetés
A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!
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Rákóczi Gréta Virág a Járási Népdaléneklési 
Vérsenyen 

/Buzsák,2016.11.25./ 
Különdíjazásban részesült

22:00  Dj.Dominique Fergeteg party
23:30		 Kolbi	buli	dj.Forkmannel
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Ifjú  és „kevésbé ifjú” diákok kiállítása

Szecska-és fordított napok a Gimnáziumban

MUZSIKAVALKÁD 
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Az elnök köszöntötte a vendégeket, elmondta, hogy 
8. éve rendezik meg a kiállítást. Beszámolt az idei  
programokról, majd Tuli Petra és Ángyán Veronika  
énekelt. A FÖDE családtörténeti pályázatára öt írás 
érkezett: Jánó Vilmos: A Mester, A Kolhoz, Gyócsi 
László: Harc az életért, Pálóczi Antal: Balu, Tóth 
Zsuzsanna: Gyökerek.

Jánó Vilmos mesélt az Ifjúsági Termelőszövetke-

zetről (kolhoz), melyet Göndöcz István tanár (Aptya) 
alapított. 

Bántó Zsuzsa igazgató megnyitotta a kiállítást, el-
mondta, hogy  Lengyel Zsüliett tanárnő vezetésével 
harmadik alkalommal került sor a közös kiállítására, 
ami folytonosságot és értéket jelent.

Kiállító  diákok: Szécsi Anett, Móricz Gergő,  Al-
mássy Krisztián, Hont Jázmin, Makkos Dalma, Luka 
Alexandra, Farkas Petra, Ceglédi Ádám, Kovács 
Ádám, 

A volt diákok: Balogh Katalin, Bendli Józsefné, Da-
rázs Józsefné, Dornerné Kiss Mária, Fábián László-
né, Gacs József, Gergye György,  Haár Márta, Haszon 
Zsolt, Hortobágyi Jánosné, Kardon Zoltánné, Kriz-
manics Ágnes, Kovács Bori, Kruppai Annamária, 
Maruszky Julianna, Molnár Tiborné, Nagy Jánosné, 
Németh Julianna, Novák Tibor, Pintér Csabáné, Sán-
dor Imre, Szabó Piroska, Szalma Lajosné, Sziberth 
László, Tálos Natália, Wéber Éva.

Németh Julianna

November 17-18.-án kerültek megrendezésre a Má-
tyás Király Gimnáziumban a szecska- és fordított na-
pok, melynek legfőbb résztvevői a negyedikes és az 
elsős osztályok. Minden diák nagyon várta, hogy el-
jöjjön ez az iskolai program, hiszen egy kis színt hoz a 
tanulók életébe. 

A negyedikes osztályok kampányvideókkal, rádiós-
műsorokkal, karszalagosztással, osztálypólókkal és a 
hét végén egy hosszú, színpadi előadással próbálják 
meggyőzni az iskola tanulóit, hogy az ő osztályuk által 
megjelölt diákigazgató jelölt nyerje a választást, és ez-
zel együtt a gimi jelképes kulcsát. Az elsős osztályok 
pedig pár perces táncos műsor összeállításával, majd 
az előadásaik végén a szecskafeladatok megoldásával 
versenyeznek a „Legszecskább osztály” címért. 

A szecska napokat hónapokon át tartó próbák, táncta-
nulás, díszlettervezés, forgatások sorozata jellemzi.  A 

műsorok legfőbb lényege az az, hogy összekovácsolja 
az osztályközösségeket, közös erővel oldjuk meg a ne-
hézségeket. Ezáltal társaink új arcát ismerhetjük meg, 
új barátokra tehetünk szert. Azt hiszem, soha nem fo-
gom elfelejteni ezt a két napot!

Soós Dorottya

Ezzel a címmel hallgattunk koncertet november utol-
só keddjén iskolánk tornatermében.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is ellátogattak 
hozzánk a PÉCSI FILHARMONIKUSOK. A címben 
foglaltaknak megfelelően a zene kavalkádját kínál-
ták. Ízelítőt kaptunk Mozart, Haydn, Bach zenéjéből, 
többen felismertük a Parasztkantáta dallamát. Ope-

raénekesek előadásában hallottuk a Macska-duettet, 
de még a Star Wars indulója és a pulykák mozgását 
utánzó zenerészlet is elhangzott. A programba a 
gyerekeket is bevonták. A kicsik ügyesebbek voltak, 
mint a nagyok. 
Nagyon tetszett az előadás, várjuk a folytatást.                                                                                                  

Szabó Száva Hargita



Fonyódi Hírmondó

Az év természetfotósa
 Ceglédi Ádámnak hívnak, 

1999. október. 11-én születtem 
Kaposváron. Szőlősgyörökön 
élek, ide is jártam általános is-
kolába. Jelenleg Fonyódon, a 
Mátyás Király Gimnázium 11. 
osztályának vagyok a tanulója. 
A természetiránti szeretetet egy 
jó barátom, Biró Ferenc kedvel-
tette meg velem. Innen kezdő-
dött minden, amikor iskolából 
hazafele tartva, megkérdeztem 
tőle, hogy mik azok a dobozok a 
fán. Elmagyarázta nekem, hogy 
madárodúk azok a dobozok, és abba költenek a ma-
darak. Ez még pont költési szezon előtt volt, így én 
is megpróbálkoztam odúk legyártásával. Sikerélmé-
nyem származott belőle, az általam készített odúkat is 
elfoglalták a madarak, fiókákat neveltek bennük. Ez 
inspirált engem nagyon, és folytattam tovább a tevé-
kenységet. Pontosan nem is emlékszem, hogy mikor 
volt ez, de olyan 10 éve kezdődhetett minden. Ezután 
folyamatosan madarásztam, figyeltem a természetet, 
távcsővel a vadállatokat. Pár évvel később, 2010 kará-
csonyára megkaptam az első kis fényképezőgépemet, 
amivel két évig fotóztam. Itt szerettem bele a fotózás 
szépségébe. Úgy éreztem, hogy a géppel elértem a 
maximumot, fejlettebb technikára kell váltanom. Mi a 
Dél-Balatoni Természetvédelmi Csoport hatáskörébe 
tartozunk, így az általuk meghirdetett madárgyűrűzé-
sekre is egyre gyakrabban kezdtem megjelenni. Egy 
ilyen madárgyűrűzés alkalmával ismerkedtem meg 
egy szintén jó barátommal, Pánczél Mátyással, akivel 
azóta is tartom a kapcsolatot. Tőle vásároltam meg 
2012. november. 25-én az első tükörreflexes gépemet, 
ami egy Canon EOS 20D volt. Az előző gépemhez 
képest ég és föld volt, sokkal fejlettebb géphez jutot-
tam hozzá. Ezzel a géppel valamelyest jobb képeket 

készítettem, de még mindig nem elfogadhatóakat. 
Az első pályázati kudarcom után egyre nagyobb 

energiát fektettem a fotózásba, egyre jobb képek szü-
lettek. Megtaláltam azt a fotózási módot is, a cser-
kelést, ami leginkább vonz engem. Továbbra is a 
20D-vel fotóztam, amikor jött bennem egy gondolat, 
hogy újra megpróbálom két évvel később ezt a pályá-
zatot. Újabb 10 fotót küldtem az ifjúsági kategóriába. 
Itt már sikeresebb voltam, több képem is bekerült a 
nyilvános zsűrizési fordulókba. Végül 2 képem ma-
radt bent, ami kiállításra került a Természettudományi 
Múzeumban. A zsűri az egyik képemet alkalmasnak 
találta az első helyre, így ebben az évben a Beara-
nyozva című fotóm lett a győztes ebben a kategóri-
ában. További egy képem volt falon a kiállításon, de 
az nem kapott díjat. Pontszámok alapján sikerült így 
megszereznem az Év Ifjú Természetfotósa kitüntető 
címet. A pályázatból származó pénzjutalomból vásá-
roltam egy Canon EOS 7D fényképezőgépet, ami már 
szintén komolyabb tudással rendelkezik, mint a 20D. 
Ezt a gépet szintén november 25-én vásároltam meg, 
napra pontosan, mint a 20D-t, csak négy év eltérés-
sel.        

Ceglédi Ádám

Mikulás járt a bölcsődében 
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December 6-án délelőtt megérkezett a Mikulás a 
bölcsődések körébe. Ki bátrabban, ki félszegen vette 
át ajándékcsomagját, de legtöbben érdeklődve fi-
gyelték vendégünket. A gyerekek egy verssel és egy 
énekkel örvendeztették meg régi ismerősünket, aki 
minden évben meglátogat minket.

Jövőre újra várunk Mikulás!                                                      

Heidinger Ari Edina



2016. december

Új tanév – Új remények
Ismét nevezett a Mátyás Király Gimnázium leány 

V-VI. korcsoportos kézilabda csapata a diákolimpi-
ára. Jelen állás szerint már az Országos elődöntőben 
vannak a lányok. 

Az elmúlt tanévben az Országos döntőben 5. helye-
zést értünk el, ahol igen jó csapatok utánpótlás játé-
kosai szerepeltek, mint pl. a Győri ETO KC. Nézzük 
az idei tanév előzményeit: 3 fordulóban zajlottak a 
selejtezők, ahol a boglári Mathiász Nekával, a Sió-
fok Krúdy és Percel Gimnázium csapatával, illetve a 
Csurgó és Nagyatád lányaival mérkőztek. Nagyon jó 
játékkal, magabiztosan hozták a kötelező győzelmet a 
diákok. Veretlenül jutottunk tovább. 

A Mátyás Király Gimnázium leánycsapatának mag-

ja a NEKA tanulóiból tevődik összes, de 3 tanuló más 
közeli egyesület igazolt játékosa. Ők jól be tudtak 
épülni a csapatba, igazi egységként működtek. Folya-
matosan variálva a játékosokat, mindenkinek jutott 
játéklehetőség, bár a csapat 5 balkezes játékossal ren-
delkezik, ez nem volt egyszerűen kivitelezhető. 

A csapatot mindig kíséri Hajdu János szakmai ve-
zető és egy gyúró a NEKA részéről, illetve Lehel 
László és Bors Éva testnevelő a Mátyás Király Gim-
názium képviseletében. Izgatottan várjuk az Orszá-
gos elődöntőt, hogy milyen csapatokat kapunk. Nagy 
akarással és szívvel nézünk a 2017-es februári, Nyír-
egyházán megrendezésre kerülő Országos döntő elé.              

Bors Éva

Féltávnál dobogón a Fonyódi Petőfi SE 

Ebben a szezonban a Somogy Megyei Másodosztály 
Északi csoportjában szerepel a Fonyódi Petőfi SE labda-
rúgó csapata. A nyáron kinevezett Deme Norbert játékos 
- edző és a csapatnyi érkező játékos lassan szoktak össze 
a keret többi tagjával, hiszen csaknem egy új együttest 
kellett építeni. Az ősz második fele azonban kiválóan si-
került, hiszen 583	 perces	 kapott	 gól	 nélküli	 sorozat is 
hozzájárult ahhoz, hogy a gárda az utolsó hat bajnokiján 
veretlen maradjon. Hazai pályán pedig senki nem tud-
ta megzörgetni a Fonyód kapujának hálóját, pedig 
három kapus is foglalkoztatva volt a bajnokságban.

Ez a teljesítmény is kellett ahhoz, hogy a PSE a dobo-

gón végezzen 2016. végére. A második helyezett Bala-
tonberényhez képest mindössze egy pont a hátrány, rá-
adásul a berényiek tavasszal Fonyódra látogatnak majd. 
Ez azért is fontos, mert a bajnok mellett a második he-
lyezett juthat fel a megyei elsőosztályba. 

A csapat legeredményesebb játékosa a többnyire cse-
reként szóhoz jutó, fiatal Ambrus Márton volt 7 találtat-
tal, őt az ötgólos, rutinos Fenyvesi Flórián követi. 

A tizenkét mérkőzésből nyolcat megnyertek a fonyó-
diak, egy hazai gólnélküli döntetlen a Zamárdi ellen és 
három vereség szerepel még a mérlegben. 24 rúgott gól-
ra 7 kapott jutott, ezzel pedig a legjobb védelem címe is 
a Petőfi SE-t illeti. 

Ha a késő őszi stabilitást egy még kiegyensúlyozot-
tabb, kreatívabb támadójátékkal spékeli meg a csapat, 
akkor szép tavasz elé nézhetünk és reális lehet az a cél-
kitűzés, hogy egy év után újra megye 1-es egyesülete 
legyen a városnak. 

Az előzetes információk alapján várható a keretben is 
némi mozgás, amivel tovább erősödhet az így is jó erők-
ből álló játékosgarnitúra.

A 2017-es tavaszi bajnokság előreláthatóan március 
12-én kezdődik majd!              Gál Tamás

Sport programok az év végére és az új év elején
Aki az ünnepek alatt sem szeretne leállni, vagy szí-

vesen mozogná le a karácsonyi lakomát, annak figyel-
mébe ajánljuk a szilveszteri futást több kategóriában 
a Balatoni Úszóiskola szervezésében!

Helyszín: Fonyód, Dísz tér
Időpont: 2016. december 31. Rajt: 10 óra

További információk: 06-70/647-7447

Civil kezdeményezés a most már hagyományos új-
évi labdarúgó teremtorna, melyen játékosként, de 
akár csak nézőként érdemes részt venni. 

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok
Időpont: 2017. január 7., 8 órától

További információk a szervezőknél:
06-30/489-6813; 06-20/373-0658; 06-30/641-5994
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Fonyódi Hírmondó

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

Energetika tanúsítás, épülettervezés, okleveles építész, épületenergetika tanúsító!  
Tel.: 06-20/979-9390

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

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

Fenyőfa vásár december 15-től a Béke u. 3. szám alatt a Vasedény boltnál! Luc, Normand, 
Ezüstfenyő többféle! Tel.: 06-70/774-6314

Újra indul az idősgondozás Fonyódon! Észak - Magyarországi Szociális Centrum,  
Tel.: 06-70/601-8173

5,5 LE-ős Honda kapálógép tartozékaival, húzópaddal és szőlőprés újszerű állapotban eladó!  
Tel.: 06-30/357-3838

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

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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Áldott, Békés  
Karácsonyi Ünnepeket 

és sikerekben gazdag, 
Boldog Új Esztendot kíván 

Fonyód Város 
Önkormányzata 

nevében

Áldott, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket 

és sikerekben gazdag, 
Boldog Új Esztendot kíván 

Fonyód Város 
Önkormányzata 

nevében
Dr. Széll Attila

jegyző
Hidvégi József
polgármester

“Angyalok húznak a világ fölött. Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság, akit úgy vártunk: megszületett végre!  ”

Wass Albert


