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2020. január

Döntött a Képviselő - testület
A december 18-i ülés összefoglalója 

A 2019. évi utolsó, decemberi Kép-
viselő - testületi ülésen is fontos dön-
tések születtek, ezekből teszünk közzé 
néhány fontos információt. 

A Fonyód Konyha Kft. által a szoci-
ális étkezésben részesülők és a külső 
személyek részére nyújtott étkeztetési 
szolgáltatás térítési díjainak megál-
lapítására került sor, hiszen az eddig 

Fonyódi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
2019. évi programjainak értékelésé-
ről, illetve a 2020. évi fonyódi ren-
dezvények előkészítéséről szóló elő-
terjesztést is elfogadta a Képviselő 
testület. 

Fonyód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Fonyódi Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési 

A Fonyódi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
szolgáltatási díjainak megállapí-
tására is sor került. 
Könyvtári beiratkozási díj: 800 Ft
Fénymásolás:
A/4: 20 Ft
A/3: 30 Ft
Nyomtatás:
szöveg: 40 Ft
kép: 100 Ft
Színes nyomtatás: 230 Ft
Szkennelés: 50 Ft /oldal
Internet-használat díja:
Beiratkozottaknak ingyenes! 
Látogatóknak: 150 Ft /30 perc
Késedelmi díj: 5 Ft /dokumentum/
nap
Terembérlet: 
Nagyterem: 10.000 Ft /óra
Kisterem: 2.500 Ft /óra
Múzeumi belépődíj: 
teljes ár: 300 Ft
kedvezményes ár: 200 Ft

Elfogadták a Fonyód, József utca és környékének forgalmi rend változá-
sáról, valamint útlezárásokról szóló előterjesztést is. Ez a XI. Fonyódi Kol-
bászfesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében történt, melynek részletei 
a hatodik oldalon olvashatók.

A Képviselő-testület a 2020. évre előterjesztett munkatervi javaslatot
elfogadta, amelynek alapján: 

2020. február 12-én, szerdán 17 órától közmeghallgatást,
2020. február 13-án, csütörtökön 14 órától Képviselő - testületi ülést,
2020. március 26-án, csütörtökön 14 órától Képviselő - testületi ülést,
2020. április 30-án, csütörtökön 14 órától Képviselő - testületi ülést,
2020. május 28-án, csütörtökön 14 órától Képviselő - testületi ülést,
2020. június 20-án, szombaton 10 órától üdülőhelyi fórumot,
2020. szeptember 24-én, csütörtökön 14 órától Képviselő - testületi ülést,
2020. november 19-én, csütörtökön 14 órától Képviselő - testületi ülést,
2020. december 17-én, csütörtökön 14 órától Képviselő - testületi ülést tart.

érvényben lévő térítési díjakat még 
2017. január 1-től vezették be. Azóta 
a közétkeztetésre vonatkozó táplálko-
zás - egészségügyi előírásokról szóló 
EMMI rendelet szabályai folyamatosan 
szigorodtak, illetve az élelmiszer alap-
anyagárak is jelentősen emelkedtek, ez 
indokolta az árváltozást. 

Fonyód Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Fonyód Konyha Nonpro-
fit Közhasznú Kft. által nyújtott szolgál-
tatási díjat 2020. február 1. napjától az 
alábbiak szerint határozta meg:

Külső étkezők számára nyújtott ét-
kezés díja:

(ebéd) 900 Ft/adag
Elfogadták Fonyód Város Önkor-

mányzatának 2020. évi költségvetési 
koncepcióját. Noha az államháztartás-
ról szóló törvény ennek készítését nem 
írja elő, de a 2020. évi költségvetési ren-
delet megalkotásának előkészítéseként 
került az előterjesztés a képviselők elé. 

Nonprofit Közhasznú Kft. által az 
Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft-
vel készíttetett csapadékvíz elve-
zetési koncepcióterv alapján első-
ként a Napsugár utca és környékét 
priorizálta. A testület felkérte a Fo-
nyódi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Közhasznú Kft-t, 
hogy készítsen egy költségtervet a 
Napsugár utca és környékének csa-

padékvíz elvezetési koncepciójának 
kivitelezéséről, továbbá a szivattyú-
házba egy új szivattyú beszerzéséről.

A Képviselő - testület következő 
ülése 2020. február 13-án, csütör-
tökön 14 órától lesz a városháza 
nagytermében. A testületi ülések 
teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon.

          szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

Közös ügyünk Fonyód! Aljegyzői
pályázat 

A Fonyódi Polgármesteri
Hivatal pályázatot hirdet

ALJEGYZŐ

munkakör betöltésére.

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

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje
2020. február 7.

Álláspályázat 
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 

pályázatot hirdet

közterület - felügyelő

munkakör betöltésére.

A pályázatok megtekinthetők a 
https://kozigallas.gov.hu és a

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 7.

Új év, új évtized és új önkormányza-
ti ciklus elején, érdemes számot vetni 
az elmúlt időszakról, érdemes kitűzni 
céljainkat, megtervezni az előttünk álló 
feladatokat. Az elmúlt időszakban el-
ért eredményeink következményeként 
településünk járási központ lett, okta-
tási, egészségügyi vonzáskörzete kibő-
vült, közlekedési csomópontként pedig 
megkerülhetetlen lett, meghatározó vá-
rosa a térségnek Fonyód. Ehhez komoly 
munkát végeztünk el mi mindannyian, 
Fonyódiak.

A fonyódi közhangulatot 2006 óta 
kiegyensúlyozottság jellemzi, amely 
alapvető záloga volt soha nem látott fej-
lődésünknek. Előbb stabil alapokat te-
remtettünk, aztán erre egyre többet és 
jobban építkeztünk, mely gyarapodás 
gyümölcsét egyre többen érzik, sze-
rencsére magukénak is tartják az elért 
eredményeket. A várospolitikai és tele-
pülésfejlesztési kérdésekben az elmúlt 
és az azokat megelőző ciklusokban is 
mindenki véleményére számítottunk. 
Elképzeléseinket mindig a város ter-
mészeti adottságaihoz, történelmi és 
kulturális hagyományaihoz hűen alakí-
tottuk, azonban pontosan tudjuk, hogy 
a feladatok sosem fogynak el.  

Bár az előző évben többen megmé-
rettettünk, 2020-tól a célunk közös: 

Meghívó
Fonyód Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete

Közmeghallgatást tart! 

Időpont:
2020. február 12. szerda, 17 óra 

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal nagyterme

(Fő u. 19.)

Fonyód Város Önkormányzata 

Félretéve minden korábbi nézeteltérést, 
vagy sérelmet, tennünk kell a még sze-
rethetőbb, még élhetőbb város kialakí-
tásáért. Építenünk kell a jövőnket, hogy 
utódaink olyan települést örökölhesse-
nek, amelyre nem csak mi, hanem ők 
is méltán büszkék lehetnek. A múltunk, 
az örökségünk, mely ide köt, a jelenünk, 
mely cselekvésre sarkall, a jövőnk pe-
dig az, amelyet gyermekeink, unokáink 
javára kell megalapoznunk.

Ebben az önkormányzati ciklusban 
is a város polgáraival közösen elvég-
zett következetes munkában hiszünk, 
civil szervezetekkel, intézményeinkkel 
együttműködve, hogy a városban élő 
polgárok minél harmonikusabb kör-
nyezetben élhessenek, fejlődhessenek. 
Több projektet is előkészítettünk és az 
elkövetkező években is azért fogunk 
dolgozni, hogy ezeket megvalósíthas-
suk. Terveink megvalósításában to-
vábbra is mindenkire számítunk, hiszen 
tudjuk, hogy a mindennapi igények 
kielégítése mellett, a 2020-as évtized-
ben választ kell adnunk a környezet, a 
társadalom és a technika változásaiból 
fakadó modern kori kihívásokra is.

Hajrá Fonyód! 

  Erdei Barnabás
  alpolgármester

foto: Posza Róbert
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Új jegyzője van Fonyódnak január elsejétől! 

Fonyód Kártya 2020. évi érvényesítése

Elindult az idei eSZJA rendszer 

2020. január elsejétől 
Nagy Brigitta Fonyód 
város jegyzője! Hidvé-
gi József polgármester 
2019. év végén jelentet-
te be, hogy sikeres volt 
a jegyzői pályázat, így 
január elsejétől Nagy 
Brigitta látja el a hiva-
talvezetői feladatokat. 

Felhívjuk a Kedves Fonyód Kártya 
tulajdonosok figyelmét, hogy ameny-
nyiben nincs adótartozásuk önkor-
mányzatunk felé, úgy a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán 2020. feb-
ruár 3. napjától érvényesíteni tudják 
a saját és az ugyanazon háztartásban 
élők Fonyód Kártyáját. Az érvényesítő 
matrica kizárólag az Ügyfélszolgála-
ton kerülhet felragasztásra, ezért kér-

Az év elejétől minden aktuális be-
vallási információ elérhető a NAV 
honlapján, sőt, akik maguk szeretnék 
elkészíteni bevallásukat, már hozzá-
férhetnek a 19SZJA bevallás webes 
kitöltő programjához. Azok, akik ma-
guk készítenék el a bevallásukat, már 
használhatják a webes kitöltő progra-
mot is, ami a legegyszerűbben a NAV 
eSZJA oldaláról (https://eszja.nav.
gov.hu) érhető el. Az elkészített be-
vallások kényelmesen, elektronikusan 
beküldhetők. A NAV felület akkor is 
alkalmas a bevallás elkészítésére, ha 
valaki nem az Ügyfélkapun nyújtja be 
a bevallását. A nyomtatvány tovább-
ra is kitölthető az Általános Nyom-
tatványkitöltő Programmal (ÁNYK), 
vagy akár papíron is. A papíralapú 
kitöltéshez szükséges üres bevallási 
nyomtatvány és kitöltési útmutató ki-
nyomtatható a NAV eSZJA oldaláról, 
illetve beszerezhető a NAV bármely 
ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell 
elektronikus kapcsolatot tartaniuk a 
NAV-val, továbbra is beküldhetik pos-
tán bevallásukat. 

A NAV idén is minden adózónak, 

Kiemelte, hogy régóta 
együtt dolgoznak, így 
biztos lehet jegyzője tu-
dásában és hivatalveze-
tői tapasztalatában.

„Úgy döntöttem, hogy 
a mostani pályázók kö-
zül az eddigi aljegyzőn-
ket, Nagy Brigittát neve-
zem ki jegyzőnek. Már 

jük, mindenki hozza magával az érvé-
nyesíteni kívánt Fonyód Kártyá(ka)t. 

Az önkormányzat várja újabb vál-
lalkozások, partnerek elfogadóhely-
ként való csatlakozását is!

Részletes tájékoztatót és a Fonyód 
Kártya szabályzatát a www.fonyod.hu 
weboldalon olvashatják!

  Fonyód Város
  Önkormányzata

a magánszemélyeken túl az egyéni 
vállalkozóknak, mezőgazdasági ős-
termelőknek és az áfafizetésre köte-
lezett magánszemélyeknek is készít 
adóbevallási tervezetet. A magánsze-
mélyeknek és azoknak a tavaly egész 
évben katás vagy evás egyéni vállal-
kozóknak, akiknek volt főállásuk és 
kaptak munkabért (szja-köteles bért), 
az szja-bevallási tervezetük automa-
tikusan bevallássá válik, ha önállóan 
nem nyújtanak be szja-bevallást. 

A főállású egyéni vállalkozóknál, az 
őstermelőknél és az áfás magánsze-
mélyeknél nem működik ez az auto-
matizmus, nekik ahhoz, hogy a terve-
zetből bevallás legyen beküldés előtt 
mindenképpen ki kell egészíteniük azt 
a tavaly szerzett jövedelmi adatokkal. 
Az szja-bevallási és befizetési határ-
idő egységesen, valamennyi adózóra 

vonatkozóan 2020. május 20.
Saját adóbevallási tervezetét már-

cius 15-től bárki megnézheti az Ügy-
félkapun keresztül a www.nav.gov.
hu-ról és a www.magyarorszag.hu-
ról elérhető eSZJA oldalon. Aki nem 
használ Ügyfélkaput, március 16-ig 
többféle módon is, adóazonosító jele 
és születési dátuma megadásával 
kérheti a tervezet postázását: 

- SMS-ben a 06-30/344-4304-es te-
lefonszámon (ebben a formában: SZ
JAszóközadóazonosítójelszóközéééé
hhnn), 

- a NAV honlapján elérhető űrlapon, 
- levélben, 
- formanyomtatványon(BEVTERVK), 
- telefonon a 1819-es hívószámon, 
- személyesen az ügyfélszolgálato-

kon.

Az szja 1+1 százalékának felaján-
lásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, 
idén is lehet rendelkezni elektroniku-
san és papíron is.

 Forrás:
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tíz éve dolgozunk együtt, ő biztos 
pont a hivatal életében.

Örülök, hogy megtaláltuk a legjobb 
megoldást, így pedig egy új pályázat 
kerül kiírásra, amelynek keretében 
egy jogászt keresünk aljegyzőnek.” - 
fogalmazott a polgármester.

         szerkesztőség
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Fonyódi Hírmondó

A Városüzemeltetés munkálatai

Megújult a vasúti gyalogos átjáró Módosul a
menetrend

2019 utolsó hónapjában, illetve az 
új év januárjában is elláttuk szoká-
sos, állandó feladatainkat. A város 
ünnepekre való felkészítése, díszíté-
se mellett kiemelt figyelmet fordítot-
tunk Fonyód területének folyamatos 
tisztán tartására, a közterületek, sé-
tányok gereblyézésére, seprésére, 
hulladékok, levelek összeszedésére, 
a strandokon uszadék összegyűjté-
sére és elszállítására. Decemberben 
a kedvező időjárásnak köszönhetően 
folytatódhattak a játszótéri eszközök 
folyamatos karbantartásai, felújítá-
sai, illetve a kátyúzási munkálatok is 
a városban: mart aszfalttal a Revicz-
ky és a Ritter utcában, illetve fehér 
mészkőzúzalékkal a Kodolányi utca 
és a Nagy Imre utcában. Szükséges 
ároktisztításra került sor a Török Ig-
nácz és a Harmatos utcában.

Szintén a kinti melegebb hőfoknak 
tudható be, hogy díszfák ültetése, 
pótlása is történt. A köztéri fák, tuják 
metszése, majd a levágott faágak be-
szállítása, a sétányok rendbetétele a 
Várhegy, illetve a Sipos hegy környé-
kén is munkatársaink lelkiismeretes 

Az Ady Endre utcában saját erőből 
valósult meg a kaposvári vasútvonal 
70-es számú főút találkozásánál meg-
lévő gyalogos vasúti átkelő felújítása. 
Korábban, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. által levezényelt Dél-Ba-
latoni Vasútfejlesztés keretében ezt 

munkájának köszönhető.
A karácsonyi időszak elmúlásával 

plusz feladatként a díszvilágítások el-
bontására is sor került.

Bár az idei tél még nem mutatta 
meg igazi arcát, megelőzésképpen 
megtörtént a síkosságmentesítő 
anyag tárolókalodáinak feltöltése, 
hogy az esetleges lefagyások esetén 
segítséget nyújtsanak a gyalogosan, 

illetve járművel közlekedőknek.
Éves szinten folyamatos feladata-

ink közé tartozik az intézményeknél 
és szociális bérlakásoknál felmerülő 
karbantartási munkák elvégzése, se-
gédkezés az aktuális rendezvények 
lebonyolításában, a Piac területének 
folyamatos tisztán tartása, illetve az 
itt található mellékhelyiségek üzemel-
tetése és felügyelete.

az átjárót nem újították meg. Ezért a 
közelmúltban a Fonyódi Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. saját büdzséből ren-
dezte ezt a területet, hogy a megújult 
vasúti nyomvonalhoz méltó legyen az 
átkelő is.

Március elsejétől Fonyód vá-
rosát is érintő változást vezet 
be a Volánbusz. Az 5905-ös szá-
mú Kaposvár - Mernye - Fonyód 
- Balatonmáriafürdő autóbusz-
vonalon életbe lépő módosítás 
értelmében a munkanapokon 
Fonyódról 14 óra 20 perckor Ga-
más, Vadépusztára induló járat 
- 5 perccel korábban - 14 óra 15 
perckor közlekedik, így Gamás, 
Vadépusztára 15 óra 37 perckor 
érkezik. 

Kérjük a jelölt buszjáratot igény-
be vevő utazóközönséget, hogy 
a változást vegyék figyelembe 
és eszerint tervezzék utazásukat 
március elsejét követően!

  Forrás:
  Volánbusz Zrt.
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Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

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

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

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

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

02.03. Hétfő Francia hagymaleves
„A” Tarhonyás hús, káposztasaláta

„B” Bolognai spagetti

02.04. Kedd Zöldborsóleves
„A” Stefánia vagdalt,petrezselymes 

burgonya,savanyúság
„B” Erdélyi rakott káposzta

02.05. Szerda Köményes rántott leves
„A” Rántott halfilé, kukoricás rizs, tartármártás

„B” Párizsi szelet, párolt rizs, savanyúság

02.06. Csütörtök Daragaluska leves
„A” Pulykapörkölt, szárazbab főzelék
„B” Zöldborsós apró hús, párolt rizs

02.07. Péntek Zellerleves
Disznótoros, főtt burgonya, párolt káposzta

02.10. Hétfő Burgonyaleves
„A” Temesvári tokány, párolt rizzsel

„B” Sertéspaprikás, galuska

02.11. Kedd Húsleves
„A” Gyümölcsmártás, főtt hús pirított dara
„B” Kapormártás, főtt hús, főtt burgonya

02.12. Szerda Paradicsomleves
„A” Rántott csirkemáj, burgonyapüré, savanyúság

„B” Bakonyi sertésszelet, tarhonya

02.13. Csütörtök Gombaleves
„A” Rakott karfiol

„B” Burgonyafőzelék, sült debreceni

02.14. Péntek Sertésraguleves
Aranygaluska, vaníliasodó

02.17. Hétfő Tarhonyaleves
„A” Sertés apró hús, finom főzelék

„B” Sonkás-tejszínes spagetti

02.18. Kedd Zöldségleves
„A” Harcsapaprikás, tészta körettel

„B” Csülök pörkölt, főtt burgonya, savanyúság

02.19. Szerda Fokhagymakrémleves
„A” Dubarry szelet, párolt rizs

„B” Rántott sertés szelet, burgonya püré,
savanyúság

02.20. Csütörtök Zöldbableves
„A” Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya

„B” Borsos tokány, párolt rizzsel

02.21. Péntek Marha gulyásleves
Túrótöltelékes gombóc, gyümölcs

02.24. Hétfő Lebbencsleves
„A” Édes savanyú ragú, párolt rizzsel

„B” Székelykáposzta

02.25. Kedd Csontleves
„A” Vagdalt szelet, zöldborsófőzelék

„B” Lasagne

02.26. Szerda Gyümölcsleves
„A” Töltött csirkecomb, petrezselymes burgonya

„B” Natúr csirkemell, fokhagymás sárgarépa,
párolt rizs

02.27. Csütörtök Karfiolleves
„A” Chilis bab, párolt rizs

„B” Rakott krumpli, savanyúság

02.28. Péntek
Paradicsomos húsos káposzta

Pogácsa, gyümölcs

900 Ft
VÁLTOZÁS
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KOLBÁSZFESZTIVÁL
2020. február 7-8-9. péntek, szombat, vasárnap
Zákányi Kálmán Sportcsarnok
Február 7. Péntek

13:00 Megnyitó, köszöntők
13:10 Somogyország Kolbásztöltő Versenye
13:10 Kolbászokból készült alkotások kiállítása
13:15 Települések bemutatkozása, kulturális programjai
15:30 Chili bulizenekar
18:00 Eredményhirdetés
18:30 Ban DJ
19:00 Csepregi Éva
19:45 Ban DJ
20:30 Happy Gang (Cory)
22:00 Delta nagykoncert
23:30 Ban DJ

A pénteki nap mostantól a somogyi településeké.
Velünk indult tizenegy éve a négy évszakos Balaton és 

mostantól velünk indul Somogyország kolbásztöltése is.
A Fonyódi kolbászfesztivál évek óta a téli Balaton leg-

nagyobb gasztronómiai rendezvényévé vált, elismertségét 
tovább növelte az elmúlt években megrendezésre került 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Településeinek Kolbásztöl-
tő Bajnoksága, mely osztatlan sikert aratott a résztvevő 
balatoni települések körében. Ezen felbuzdulva a 2020-as 
évtől kibővítve az eddigi résztvevők körét Somogyország 
önkormányzatait is töltésre, egy nemes vetélkedésre hív-
juk. Ezen a napon a színpadi produkciók nagy részét a 
résztvevő somogyi települések fellépői, produkciói adják. 
Így egy helyszínen megtekinthetjük Somogy megye kultu-
rális értékeit is.

A kolbászfesztivál ideje alatt a Sipos hegyi kilátó 
ingyenesen, saját felelősségre látogatható!

A nyitva tartás ideje: péntek-szombat-vasárnap, 
naponta 10:00 órától - 16:00 óráig.

A vasárnapi nap hagyományosan a balatoni településeké.
Az elmúlt években nagy sikert aratott a résztvevők és a 

látogatók között a települések versengése, amely a 2015. 
évi elindulása óta üde színfoltja a fesztiválnak. 2016-os 
évben nagy sikert aratott Fonyód és Badacsony közötti 
kapcsolat kolbásszal történő jelképes megteremtése. 
Figyelemfelkeltő produkcióként a települések csapatai 
a 2018-as évben körbe töltötték a Balatont kolbászból, 
amely szimbolizálja, hogy a Balaton minket mindig, télen 
és nyáron is összeköt.

Február 8. Szombat

10:00 Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület
10:30 Kolbásztöltő verseny megnyitója, köszöntők
10:45 Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület néptáncbe-
mutatója
11:30 Rakonczai Imre Piano
14:00 Silver zenekar
16:30 Dj. Dominique
18:00 Eredményhirdetés

Kolbászok éjszakája party 18 éven felülieknek!
Méltó after party várható a XI. Fonyódi Kolbászfesztivál 
díjkiosztója után, a legnagyobb magyar retro sztárokkal. 

19:30-tól:
- Házigazda DJ Just-IN
- Fiesta ( Csordás Tibi )  
- Korda György-Balázs Klári, 
- Dévényi Tibi Bácsi
- DJ Just-IN

Kiegészítő program:
Véradás a Fonyódi Kolbászfesztivál keretében
2020.02.08. 12:00-18:00 között a Művelődési Központ-
ban (Ady E. u. 17.).
Minden véradó kolbászfesztiválos ajándékot kap!
Egyetlen véradással három betegen segíthetsz. Fogjon 
össze a Fonyódi Kolbászfesztivál csapata egy jó ügy 
érdekében! Fogjunk össze, hogy közösen segíthessünk 
bajba jutott embertársainkon!

Febuár 9. Vasárnap 

11:00 Balatoni Települések Kolbásztöltő Bajnoksága kö-
szöntő, megnyitó
Települések bemutatkozása, kulturális programjai
13:00 Rio zenekar
15:00 Nótár Mary
16:00 Eredményhirdetés
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A bélatelepi sétány minden évszak-
ban kiváló lehetőséget biztosít egy 
könnyed kirándulásra, amikor nem 
csak a test, hanem a lélek is jól érzi 
magát. Az utóbbi években az „Örök-
ségünk - Somogyország kincse” díjjal 
is elismert ’Bélatelepi villasor’ több 
épülete megújult, bár, hozzá kell ten-
ni: vannak még olyan - egykor szebb 
időket is megélt - nyaralók, amelyek 
közel 30 éve használaton kívül vannak. 
Ezek leginkább az államosított, tulaj-

2019. december 19-én, az óév utolsó 
testületi ülésén a Képviselő - testület 
Varga Istvánt bízta meg ideiglenesen, 
hogy Molnár Rita távozó intézmény-

Megjelent Varga István 

könyvtáros, műkedvelő hely-

történész legújabb könyve, 

megvásárolható a Könyvtárban!

Varga István megbízott igazgatóként
vezeti a FOKI-t

Újdonságok a bélatelepi villasoron

donosuktól önkényesen elvett SZOT 
üdülőkre igazak, amelyek a privatizá-
ciónak estek áldozatául. Ugyanakkor 
volt olyan, nem túlságosan tetszetős 
villa, amelyet az új tulajdonos - enge-
délyek birtokában - elbontatott, és egy 
- a villasorhoz illő - reprezentatív, szép 
épületet emelt a telekre.

Aztán az utóbbi hetek fejleménye, 
hogy az egyik igen elhanyagolt villa 
ősbozótosra emlékeztető kertjét rend-
be tették, és a telket egyesítették a 

mellette lévővel, így egyszerre két villa 
megújítása is a következő években re-
mélhető. Az egyik a híres építész, a ma-
gyar iparművészet megkerülhetetlen 
alakja, Fittler Kamill villája volt, ame-
lyet 1920-ban a református teológia 
professzora, Sebestyén Jenő vásárolt 
meg - az ő leszármazottai tulajdonol-
ták az elmúlt közel száz esztendőben. 
A mellette lévő, eddig elhanyagolt épü-
letnek elég sok tulajdonosa volt, de 
jellemzően Krizsanovits-panzió néven 
volt ismert a II. világháború előtt.

Bízzunk abban, hogy a villák és kör-
nyezetük a közeljövőben megszépül-
nek, és sok örömet szereznek majd a 
benne nyaralóknak!

   Varga István

vezető feladatait vegye át a Fonyódi 
Kulturális Intézményekben. A döntés 
következtében kiírásra került a pályá-
zat az intézményvezetői pozícióra is.
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30 éve
• 1990. szeptember 30-án és októ-

ber 14-én tartották Magyarországon 
az első szabad önkormányzati válasz-
tást. Fonyód polgármestere Horváth 
Gábor lett.

35 éve
• 1985-ben jelent meg a Fonyód tör-

ténete című tanulmánygyűjtemény.

50 éve 
• 1970. február 21-én robbant fel egy 

mozdony a fonyódi vasútállomáson.

55 éve
• 1965-ben Eötvös Károlyról nevez-

ték el a járási könyvtárat.

70 éve
• 1950. június 1-től lett Fonyód járá-

si központ.

75 éve
• 1945. április 5-én térhettek vissza 

a fonyódiak Karádról, ahová a II. világ-
háború miatt telepítették a lakosságot.

• 1945 nyarán egyetlen fürdővendég 
sem volt Fonyódon.

• A földosztó bizottság április 7-én 
alakult meg.

• Április 25-én négy párt alapította 
meg a Községi Nemzeti Bizottságot.

• Május 6-án alakították újjá a helyi 
önkormányzatot.

• A lakosságból 1052 volt férfi, 1382 
nő.

80 éve
• 1940. október 20-án adták át a 

Polgári Iskola, a mai Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola épületét a Fő 
utcában.

80 éve
• 1940-ben jelent meg „A fonyódi 

öreg fűzfák” címmel Gallé Kornélia fo-
nyódi patikus verse, Giricz Pál zenéje 
nyomán egy műdal. 

85 éve
• 1935 áprilisában folytatott ása-

tásokat a fonyódi Várhegyen Bacsák 
György.

Fonyódi évfordulók 2020-ban
95 éve
• 1925 július elején adták át Alsóbé-

latelepen a Székesfővárosi Árvaházak 
gróf Zichy Béla üdülőtelepét

95 éve 
• 1925. július 27-én a Fonyódon nya-

raló Albrecht királyi herceg tiszteletére 
születésnapja alkalmából az itt táboro-
zó cserkészcsapatok nagy tábortüzet 
rendeztek.

95 éve 
• 1925. augusztus 31-én csütörtö-

kön Frigyes Ágost, volt szász király és 
József Ferencz királyi herceg sínautón 
Fonyódra utaztak, ahol őket Ripka Fe-
renc főpolgármester fogadta és látta 
vendégül ebéden. Délután a fejedelmi 
vendégek Tihanyba a kir. herceg villá-
jába utaztak. 

95 éve
• 1925. szeptember 15-én lett Ripka 

Ferenc Fonyód díszpolgára. Ripkának 
a község fejlesztésében igen nagy ér-
demei voltak.

100 éve
• 1920 augusztusában önállósodott 

a fonyódi római katolikus plébánia.

115 éve
• 1905-ben Fonyód szétvált Lengyel-

tótitól, és önálló kisközség lett.

115 éve
• 1905-ben épült fel a Sirály szálló, 

júniusban nyílt meg.

115 éve
• 1905-ben bérelte ki a Vasúti Szál-

lodát Mayer Benedek budapesti ven-
déglőtulajdonos.

120 éve
• 1900-ban futott be a fonyódi állo-

másra az első fürdővonat Kaposvárról.

140 éve
• 1880-ban készült el a III. katonai 

felmérés keretében a Fonyódot ábrá-
zoló térkép-szelvény.

140 éve
• 1880. október 30-án született 

Walko Lajos, 1922-1926 között keres-
kedelemügyi miniszter, akinek a nevé-
hez fűződik a ’balatoni körút’ Boglár-
Szentgyörgy közötti szakaszának 
megépíttetése 1926-ban. Az ő tisz-
teletére emeltek kilátó pontot a Vass 
József utcán 1926 nyarán, amely ma 
„Walko kilátó” néven ismert.

145 éve
• 1875. április 24-én született, és 

50 éve, 1960. február 2-án hunyt el 
Huszka Jenő zeneszerző, bélatelepi 
villatulajdonos, aki több évtizeden ke-
resztül Fonyódon töltötte a nyarakat, 
bélatelepi villájában szerezte több 
operettjének dallamát.

150 éve
• 1870. júniusában született Bacsák 

György polihisztor, 50 éve 1970. márci-
us 4-én hunyt el.

155 éve
• 1865. február 5-én jelent meg a Va-

sárnapi Újságban Moenich Károly cik-
ke Fonyódot is megemlítve, Greguss 
János rajzaival.

165 éve
• 1855. március 4-én született, és 

105 éve 1915. február 15-én halt meg 
lászlófalvi Velics Antal orvos, orien-
talista tudós, a fonyódi Velics villa és 
Lajos-lak építtetője.

190 éve
• 1830-ban, Fényes Elek adatai sze-

rint Fonyód lakossága 106 fő volt.

445 éve
• 1575. augusztus 3-án esett el a 

fonyódi vár.

925 éve
• 1095-ben készült Szent László 

király birtok-összeíró oklevele, amely 
Fonyód első hiteles említését tartal-
mazza „Funoldi” alakban (az 1082-es 
oklevél hamisnak bizonyult)

 összeállította
 Varga István könyvtáros
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Mátyás Király Gimnázium

Polgármesteri Hivatal

Zákányi Kálmán
Sportcsarnok és környéke

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Fonyódi Múzeum

FONYÓDI
PROGRAMOK

Február 1-től Március 15-ig

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Február 1. szombat

19 óra 

Február 12. szerda
17 óra 

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

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

Február 7-8-9. péntek, 
szombat, vasárnap 

Február 12. szerda
18 óra 

Február 22-23.
szombat, vasárnap 

Február 26. szerda
18 óra 

Február 28. péntek
18 óra 

Március 4. szerda
18 óra 

Március 14. szombat
15 óra 

Március 15. vasárnap
17 óra 

Február 27. csütörtök
17 óra 

Március 7. szombat 

Február 25. kedd
17 óra 

Február 15-16. szombat, 
vasárnap 10 óra 

A Mátyás Király Gimnázium jótékonysági bálja

XI. Kolbászfesztivál

Közmeghallgatás

Balázs Gergely hegedűművész koncertje

Feng Shui tanfolyamok indulnak - fonyódi lakosoknak ingyenes.

Vanek Andor (X-Faktor) közönségtalálkozója

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

Lunczer Anikó festőművész kiállítása

Hauser Adrienne zongoraművész koncertje

Nőnap

Sirály Art kiállításmegnyitó

Nemzeti ünnep

Lélek Feng Shui - Völcsei Judit tanfolyama Tanfolyam díja: 
10.000,- Ft / 2.

Ökumenikus Kulturális Est: A Házasság Hete alkalmából 
Döbrentey Ildikó és Levente Péter lelkiderű gyakorlata „Nem hal 
meg a szerelem” címmel, a csöndekben muzsikál Török György

Mátyás Király Gimnázium
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Zákányi Kálmán
Sportcsarnok és környéke

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

1. Sze 1. Szo 1. V 1. Sze Z 1. P 1. H K 1. Sze S 1. Szo 1. K 1. Cs 1. V 1. K
2. Cs Ü 2. V 2. H K 2. Cs 2. Szo 2. K 2. Cs 2. V 2. Sze Z 2. P 2. H K 2. Sze S Ü
3. P S 3. H K 3. K 3. P 3. V 3. Sze S 3. P K 3. H K 3. Cs 3. Szo 3. K 3. Cs
4. Szo 4. K 4. Sze Z 4. Szo 4. H K 4. Cs 4. Szo 4. K 4. P 4. V 4. Sze S Ü 4. P
5. V 5. Sze 5. Cs 5. V 5. K 5. P 5. V 5. Sze Z 5. Szo 5. H K 5. Cs 5. Szo
6. H K 6. Cs 6. P 6. H K 6. Sze 6. Szo 6. H K 6. Cs 6. V 6. K 6. P 6. V
7. K 7. P 7. Szo 7. K 7. Cs 7. V 7. K 7. P K 7. H K 7. Sze S Ü 7. Szo 7. H K
8. Sze Z 8. Szo 8. V 8. Sze 8. P 8. H K 8. Sze Z 8. Szo 8. K 8. Cs 8. V 8. K
9. Cs 9. V 9. H K 9. Cs 9. Szo 9. K 9. Cs 9. V 9. Sze S Ü 9. P 9. H K 9. Sze Z
10. P 10. H K 10. K 10. P 10. V 10. Sze Z 10. P K 10. H K 10. Cs 10. Szo 10. K 10. Cs
11. Szo 11. K 11. Sze 11. Szo 11. H K 11. Cs 11. Szo 11. K 11. P 11. V 11. Sze Z 11. P
12. V 12. Sze 12. Cs 12. V 12. K 12. P 12. V 12. Sze S Ü 12. Szo 12. H K 12. Cs 12. Szo
13. H K 13. Cs 13. P 13. H K 13. Sze Z 13. Szo 13. H K 13. Cs 13. V 13. K 13. P 13. V
14. K 14. P 14. Szo 14. K 14. Cs 14. V 14. K 14. P K 14. H K 14. Sze Z 14. Szo 14. H K
15. Sze 15. Szo 15. V 15. Sze Z 15. P 15. H K 15. Sze S Ü 15. Szo 15. K 15. Cs 15. V 15. K
16. Cs 16. V 16. H K 16. Cs 16. Szo 16. K 16. Cs 16. V 16. Sze Z 16. P 16. H K 16. Sze
17. P 17. H K 17. K 17. P 17. V 17. Sze S Ü 17. P K 17. H K 17. Cs 17. Szo 17. K 17. Cs
18. Szo 18. K 18. Sze Z 18. Szo 18. H K 18. Cs 18. Szo 18. K 18. P 18. V 18. Sze 18. P
19. V 19. Sze 19. Cs 19. V 19. K 19. P 19. V 19. Sze Z 19. Szo 19. H K 19. Cs 19. Szo
20. H K 20. Cs 20. P 20. H K 20. Sze S Ü 20. Szo 20. H K 20. Cs 20. V 20. K 20. P 20. V
21. K 21. P 21. Szo 21. K 21. Cs 21. V 21. K 21. P K 21. H K 21. Sze 21. Szo 21. H K
22. Sze Z 22. Szo 22. V 22. Sze S Ü 22. P 22. H K 22. Sze Z 22. Szo 22. K 22. Cs 22. V 22. K
23. Cs 23. V 23. H K 23. Cs 23. Szo 23. K 23. Cs 23. V 23. Sze S 23. P 23. H K 23. Sze
24. P 24. H K 24. K 24. P 24. V 24. Sze Z 24. P K 24. H K 24. Cs 24. Szo 24. K 24. Cs
25. Szo 25. K 25. Sze S Ü 25. Szo 25. H K 25. Cs 25. Szo 25. K 25. P 25. V 25. Sze Z 25. P
26. V 26. Sze S Ü 26. Cs 26. V 26. K 26. P 26. V 26. Sze S 26. Szo 26. H K 26. Cs 26. Szo
27. H K 27. Cs 27. P 27. H K 27. Sze Z 27. Szo 27. H K 27. Cs 27. V 27. K 27. P 27. V
28. K 28. P 28. Szo 28. K 28. Cs 28. V 28. K 28. P K 28. H K 28. Sze Z 28. Szo 28. H K
29. Sze S Ü 29. Szo 29. V 29. Sze Z 29. P 29. H K 29. Sze S 29. Szo 29. K 29. Cs 29. V 29. K
30. Cs 30. H K 30. Cs 30. Szo 30. K 30. Cs 30. V 30. Sze Z 30. P 30. H K 30. Sze S Ü
31. P 31. K 31. V 31. P K 31. H K 31. Szo 31. Cs

zöldhulladék szállítási nap 

A hulladékkezelési matricát a gyűjtőedény jól látható részére szíveskedjenek felragasztani, és az előző évi matricákat kérjük az edényről eltávolítani!
A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti  közterületre kihelyezni, a későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni.

JELMAGYARÁZAT
K vegyes kommunális hulladék szállítási nap

szelektív csomagolási üveg hulladék szállítási nap

DECEMBEROKTÓBER NOVEMBERÁPRILIS MÁJUS

fenyőfa szállítási nap 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2020.01.01 - 2020.12.31

Fonyód
JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBERJANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

S szelektív csomagolási papír és műanyag hulladék szállítási nap
Ü
Z
Z

Fogászati rendelés - Dr. Kőszegi Marietta   560-989 12.00-18.00 11.00-17.00 9.00-15.00 9.00-15.00 iskolafogászat
Fogászati rendelés - Dr. Molnár Beáta 560-970  /48 iskolafogászat 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 nincs
Gyermekorvosi rendelés - Fonyód 560-978 12.00-15.00 08.00-11.00 08.00-11.00 09.00-12.00 09.00-12.00
Gyermekorvosi rendelés - B.fenyves 460-236 nincs 12.30-13.30 12.30-13.30 nincs 12.15-13.15

Védőnői Szolgálat 560-973 12.00-15.00 12.00 -14.00 12.00-15.00 iskola munka látogatás

Szakellátás Közvetlen elérhetőség Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Általános ultrahang* (beutaló köteles) 560-983 08.00 - 12.00 08.00 - 12.00 9.30 - 12.00 08.00 - 12.00 08.00 - 12.00
Belgyógyászat* (beutaló köteles) 560-985 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00
Bőrgyógyászat 560-988 két hetente 8-14.00 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30
Fizioterápia* (beutaló köteles) 560-970 /21 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30 07.30 - 14.30
Foglalkozás egészségügyi alapellátás* 560-985 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00
Fül-orr-gégészet 560-979 13.00 - 17.00 08.00 - 12.00 08.00-15.00 13.00 - 17.00
Gasztroenterológia* (beutaló köteles) 20/ 319 5738 08.00 - 13.00 08.00 - 12.00
Gyógytorna* (beutaló köteles) 560-970 /27 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30 08.00 - 14.30
Ideggyógyászat* (beutaló köteles) 560-974 14.00 - 18.00 08.00 - 14.00
Kardiológia* (beutaló köteles) 560-985 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Laboratórium (beutaló köteles) 560-984 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00 07.30 - 14.00
Nőgyógyászat szakrendelés és UH 560-970 /25 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00
Ortopédia* (beutaló köteles) 560-974 09.00 - 16.00
Urológia* 560 970 09.00-14.00
Pszichiátria 560-971 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00
Reumatológia* (beutaló köteles) 560-974 07.30 - 14.30 08.00 - 12.00 07.30 - 14.30
Röntgen (beutaló köteles) 560-983 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00
Sebészet 560-982 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00
Szemészet* 560-986 08.00 - 13.00 08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 08.30 - 14.30 08.00 - 13.00
*-gal jelölt szakrendelésekre előjegyzés szükséges
A rendelési idők szabadság, egyéb távvollét miatt változhatnak. 

Ügyelet          (Tel: 85/360-050)
Hétköznap naponta 16 órától másnap reggel 8 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig

I.sz.felnőtt háziorvosi körzet- Dr. Herczeg Attila (Szent 
István u. 27. II. szint) 560-972

II.sz. felnőtt háziorvosi körzet - Dr. Schmidt Andrea 
(Fonyód, Dobó I.u.1.) 363-214

9.00-12.00 9.00-12.00

08.00 - 12.00

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód rendelkezésre állási ideje (2020. január 13-tól)
8640 Fonyód, Szent István u. 27., Telefon: 85/560-970, 560-980, Fax: 85/560-976, www.gyogyintezetfonyod.hu, e-mail: ekht@t-online.hu

Alapellátás: Közvetlen telefonszámok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00 - 12.0008.00 - 12.00 08.00 - 12.00

8.00-10.00 8.00-10.00

12.00-15.00

9.00-12.00
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Katolikus miserend

Plébániatemplom: első péntek 17 óra, 
vasárnap 11 és 17 óra.
Szent István kápolna:

vasárnap 9:15 óra
Fonyódliget, Nagyboldogasszony 

kápolna: Pünkösdtől
Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna: 

Pünkösdtől

A Plébániatemplomban első
péntekenként, fél órával a szentmise 
előtt csendes szentségimádás van. 

Szent József családos misék:
Minden hónap második vasárnapján 
az esti szentmisék a plébániatemp-

lomban.

Szeretettel várjuk a családokat!

Aktuális miserend: http://fonyodpl.
x3.hu/miserend.html

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

február 02. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet

február 16. vasárnap 9:30 istentisztelet
március 01. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-

tisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

Házi bibliaóra
2020. február 12-én, szerdán 16 órakor Vis-

nyei Károlyéknál Tabán u.30.

VÁLTOZÁS
Ökumenikus Kulturális Estek a Művelődési 

Központban

február 25-én, kedden 17 órakor A Házasság 
Hete alkalmából 

Döbrentey Ildikó és Levente Péter lelkiderű 
gyakorlata  

„Nem hal meg a szerelem” címmel, a csön-
dekben muzsikál Török György.

Református Istentiszteletek
rendje

Istentiszteletek minden vasárnap 11 
órától a fonyódi protestáns

templomban,
a hónap utolsó vasárnapján
úrvacsoraosztás, a hónap

második és negyedik vasárnapján 
gyermekistentisztelet az

 istentisztelettel párhuzamosan.
Imaóra és bibliaóra minden

csütörtökön 17.30-tól a FOKI
gyermektermében.

Február 10-16 közt
Házasság Heti programok,

16-án 11 órakor a házaspárok
megáldása a templomban az

istentiszteleten.

„...A Vízöntő havában minden a képzelet,
a végletes és végtelen: a lenni képes képtelen….”

Héra Zoltán
Január másodikán az elnökség 

megbeszélést tartott. Áttekintettük  
az elmúlt év eseményeit, eredménye-
it. Sok és sokféle programot szervez-
tünk,  a résztvevők száma azt mutatja, 
jó irányba haladunk. A munkatervet 
mindig a tagok javaslatai alapján állít-
juk össze. Az évzáró rendezvényünk, 
amely a Kulturális Központban helyet 
kapott kiállításunk bontása is volt egy-
ben,  nagyon jól sikerült. Külön öröm 
volt, hogy a gimnázium részéről Bán-
tó Zsuzsanna nyugalmazott igazgató, 
Sári Dénesné igazgatóhelyettes és Szi-
lasi Gábor megbízott igazgató is meg-
tisztelt bennünket a jelenlétével. 

A 2019-es év értékelése után ösz-
szeállítottuk az idei év programter-
vezetét, természetesen az aktuális 
programok, az időközben felmerülő 
javaslatok  is helyet kapnak majd. 
Január 15:
Tutanhamon rejtélye és kincsei,
Február 21:
Mátyás nap.
Éves  beszámoló közgyűlés.
Március 16:

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak programjai

Ziegler 1848-as emlékkonferencia.
Április:
Ballagás (április 30)
Őrtilosi lakodalom 
Május:
Kirándulás Esztergomba.
Balatonberényi dombokon.
Június:
Zselici kirándulás.
Július:
Székesfehérvári városnézés. 
Augusztus:

Főzés a  Vízitelepen. 
Szeptember:
Badacsonyi szüreti felvonulás.
Lengyeltóti  Diófesztivál.
Október:
Porcelángyár  megtekintése Kőbá-
nyán.
November:
Alkotó Öreg- és Ifjú diákok kiállítása.
December:
Kiállítás bontása, évzáró összejöve-
tel.

Február a farsang ideje, így jó bálo-
zást kívánok mindenkinek!

       Németh Julianna
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December hónap eseménydúsan 
telt a nappaliban. E hónapban is ün-
nepeltünk születés- és névnapokat 
egyaránt: Ervint, Istvánt és Margit né-
nit születésnapja, Istvánt és Jánost 
névnapja alkalmából köszöntöttük fel. 

Az Adventi időszakban minden hét-
főn gyertyát gyújtottunk egy ki-
sebb ünnepség keretében. A 2019-
es év sem telt el vörsi kirándulás 
nélkül, ahol a csodálatos Betlehe-
met tekintettük meg. 

Ezúton köszönjük a Fecskepart 
Óvoda óvónénieinek, óvodásai-
nak, valamint a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskola tanárainak 
és diákjainak a színvonalas, meg-
ható karácsonyi műsort, mellyel 
megtisztelték a nappali kará-
csonyi ünnepségét. Köszönjük a 
Fonyódi Kulturális Intézmények 
igazgatójának a helyszín biztosí-
tását, valamint a Fonyód Konyha 
Nonprofit Kft-nek a vendéglátást. 

Február hónapban farsangi mulat-
sággal egybekötött pótszilvesztert 
tartunk, immár hagyományos jelleg-
gel. Ez évben kirándulást tervezünk 
Andocsra, és szeretnénk felkeresni a 
már jól bevált helyeinket a városban 
egy sütire, kávéra. 

A Szociális Központ hírei
A Fonyódi Járás Szociális, Család- 

és Gyermekjóléti Központ a 2020-as 
évet is magas színvonalon biztosított 
ellátások, szolgáltatások biztosítá-
sával tervezi. Mint minden évben, ez 
évben is szeretnénk, ha szolgáltatási 
palettánkon újabb elérhető szolgálta-

tások jelenhetnének meg. A jelenlegi 
szakemberekből álló kollektíva meg-
tartása kiemelkedő célja az intézmény 
vezetésének és az intézmény fenntar-
tójának is. A 2019-es évben számos 
szakmai projektet indítottunk el és 
vittünk sikeresen véghez. A 2020-as 
évben is jelentős szakmai támogatást 

kívánunk nyújtani társintézményeink-
nek, melyhez a kapcsolódó szakmai 
programok előkészítése zajlik. 

Ez az év sem múlik el személyi 
változások nélkül. Kedves kolléga-
nőnk Takács Józsefné Ágnes készül 
jól megérdemelt nyugdíjas éveire. 

Lelkiismeretes munkájával nagy-
mértékben hozzájárult az elmúlt 
években elért eredményeinkhez. 
Utódja számára magasra tette 
a mércét. Családsegítő kolléga-
nőnk áldott állapotára tekintettel 
távozik körünkből, Szász Alexand-
ra Annának és születendő gyer-
mekének ezúton is kívánunk sok 
egészséget, örömöt. A távozó kol-
légák pótlása folyamatban van. 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy 2020. február 18-án 
9.00 – 11.30 óra között Fogya-
tékosságügyi Tanácsadó tart 
ügyfélfogadást intézményünkben 

(Fonyód, Fő u. 43.).
A Szolgálat soron következő ruha-

börzéje 2020. március 5-én, 10.00-
12.00 között kerül megszervezésre 
(Fonyód, Fő u. 43.). Adományozóink-
nak ezúton is köszönjük felajánlása-
ikat. 

    F.A.

Februári gondolatok
Soha nem hittem volna, hogy egy-

szer elszomorít a hó hiánya, hisz nem 
szeretem a hideget. Ám tapasztalat-
ból tudom, ahogy minden évszaknak, 
így a télnek is megvan a maga ideje. 
Lassan január végéhez közeledünk, és 
még nem volt igazán tél. Nem, mint-
ha hiányolnám, csupán félek, nehogy 
böjtje legyen az enyhe télnek. Emlék-
szem, gyermekkoromban alig vártam 
mindig a februárt, mert tudtam, hogy 
utána itt a kikelet. Most azonban ki 
tudja, mi következik? Februári langy-
meleg vagy márciusi hóvihar? Nem ez 
lenne a természet rendje.  

Miközben eltűnődök régi emléke-
ken, rádöbbenek, hogy nincs jogom 
haragudni a természet rendjében 
bekövetkezett változásra, hisz a 
természet csak válaszol az emberi 
közbeavatkozásra. Ez az eredménye 

annak, ha az ember végtelen butasá-
gában szinte Istennek képzeli magát. 
Eszembe jutnak a gyermekkori évsza-
kok, amikor télen hideg volt, de a telet 
nem forró nyár és kánikula követte, 
mint napjainkban, hanem harsogó 
tavasz, ébredő természettel, tavaszi 
virágokkal, madárdallal, langyos, üde 
levegővel. Valamikor nemcsak télika-
bátot hordtunk, hanem tavasszal és 
ősszel átmeneti kabátot is. De hol van 
már a tavalyi hó az ideivel együtt? Pe-
dig nem jó ez így. Az őszi vetés szin-
te sóvárog a védelmet adó hópaplan 
után, ahogy a nedvesség is nagyon 
hiányzik a földnek. Hogyan várhatunk 
így jó termést? Mi lesz a következő évi 
kenyerünkkel? 

Nem tudom, mást is nyugtalaníta-
nak-e az ehhez hasonló gondolatok? 
Ahogy múlik az idő, mind jobban ag-

gódom, s reménykedve várom, hogy 
a Pál-forduló meghozza végre a telet. 
Nem bánnám, ha gyertyaszentelőkor 
nem jönne elő a medve a barlang-
jából, és ha az idén is Mátyás törné 
meg a jeget. Milyen furcsa is az em-
ber. Mindig mást szeretne, mint ami 
adva van. Én telet szeretnék, de utána 
igazi, illatos tavaszt, amilyenben ré-
szem lehetett valamikor, amikor még 
törődtünk a természettel, egymással, 
és nemcsak önmagunkkal. Igaz, ak-
kor nem tudatosították velünk nap, 
mint nap, úton útfélen, hogy mindent 
megkaphatunk, mert megérdemeljük. 
Remek volt a kiképzés, csupán azt 
felejtették el megtanítani, hogy mit 
kell akkor tenni, amikor az ember már 
mindent tönkretett?!

   Lévay Mária
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A tanév minden időszaka mozgal-
mas az iskolákban, különösen igaz ez 
a téli szünet előtti időszakra. 

November végén felkerült a bordó 
szalag a végzős diákjainkra. (A Fo-
nyód Média oldalán találhatók fotók 
az eseményről.) December elején a 
Nemzeti Színházban Vidnyánszky Atti-
la rendezében a János vitézt tekintette 
meg 90 diákunk. Több verseny is zaj-
lott az év utolsó hónapjában: matema-
tika és kommunikációs vetélkedőn is 
részt vehettek a környékbeli 8. osztá-
lyosok. (Az eredmények az iskola hon-
lapján láthatóak.)

Készültünk a karácsonyra is, ennek 
egyik hagyományos programja a jó 
hangulatú Christmas Party az idegen 
nyelvi munkaközösség szervezésében, 
illetve adventi kiránduláson jártak di-
ákjaink Zágrábban. 

65 darab cipősdobozt állítottak 
össze az iskola tanulói, hogy szebbé 
tegyék hátrányos helyzetű gyerekek 
karácsonyát. Az összegyűjtött aján-
dékokat a Fonyódi Járási Szociális, 
Család- és Gyerekjóléti Központnak és 

Elismerésben részesült a Szakgimnázium

Visszatekintés 2019 utolsó hónapjára a Mátyás 
Király Gimnáziumban

a Máltai Szeretetszolgálatnak adtuk. 
Továbbá 26 darab ajándékcsomagot 
készítettünk, amit iskolánk volt tanára, 
Bödör Márta tanárnő két diákunkkal 
vitt el az Öreglak – Barátihegyi óvo-
dásoknak. Az adakozásba bekapcso-
lódtak a Siófoki SZC Bacsák György 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
ja tanulói is, így az óvoda részére já-
tékokat, a családok részére élelmiszert 

A Siófoki SZC Bacsák György Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája a 
2019-es tanév elején nyújtott be pályá-
zatot a fogyasztói tudatosságra való 
nevelésről, amelyet Cseréné Ferkel 
Bernadett tanárnő kiváló munkájának 
köszönhetően sikeresen el is nyert.

Személyesen jött el az iskolába 
Keszthelyi Nikoletta az Innovációs és 
Technikai Minisztérium Fogyasztóvé-
delemért Felelős helyettes ál-
lamtitkára, hogy átadja az is-
kolavezetésnek a „Fogyasztói 
tudatosságra nevelő iskola” 
címet elismerő oklevelet.

Az ünnepséget megtisz-
telte Brantmüller Zsoltné 
asszony, a Kaposvári Járási 
Műszaki Engedélyezési, Fo-
gyasztóvédelmi és Foglalkoz-
tatási Főosztály osztályveze-
tője, jelen volt Hidvégi József, 
Fonyód város polgármestere, 

is tudtunk ajándékozni.
Az utolsó tanítási napon, a karácso-

nyi műsorunk keretén belül, több kiváló 
diákunk pénzjutalomban részesült egy 
kilétét felfedni nem akaró adományo-
zónak köszönhetően, illetve iskolánk 
stúdiósai is átvették a Fonyton Gyártó 
és Kereskedelmi Kft. által felajánlott 
jutalmat. Köszönjük szépen!

              Kereskai Zita

valamint Szamosi Lóránt és Horváth 
Péter, a Siófoki Szakképzési Centrum 
kancellárja, illetve főigazgatója.

A Bacsák György Szakgimnázi-
um részéről Homor Judit igazgatónő 
mondott köszöntőt, majd a helyettes 
államtitkár asszony méltatta az erő-
feszítéseket, melyeket a tudatos fo-
gyasztásra nevelésért tettek az iskolá-
ban és átadta az elismerő oklevelet. A 

műsor a diákok produkcióival folytató-
dott. Orsós Szabolcs és Bogdán Rebe-
ka tanulóink hagyományőrző cigány-
táncokat mutattak be, Várvízi Leila és 
Jancsekity Bianka gyönyörű buzsáki 
népviseletben somogyi üveges táncot 
járt és hallhattuk Póczik Patrícia elő-
adásában a Lehetetlen bakancslista 
című verset.

Mivel fogyasztói társadalomban 
élünk, a Bacsák György Szak-
gimnázium fontosnak tartja, 
hogy a tanulókat felkészítsék 
arra, hogy vásárlási szem-
pontjaik ne csak önérdeke-
ikhez kötődjenek, hanem a 
társadalom érdekeit is vegyék 
figyelembe. Környezettuda-
tosságra neveléssel, pénzügyi 
fogyasztóvédelmi ismeretek 
átadásával, reklámelemzéssel 
igyekeztek megfelelni a ka-
pott címnek.
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Energiával, ötletekkel, lelkesedéssel feltöltve
nyitottuk 2020-as évünket

Fonyód Bukarestben
Régi fonyódi képekből nyílt kiállítás a bukaresti Balassi Intézetben

2010 óta Szathmári Pap Károly 
születésnapja, január 11-e a romá-
niai fotóművészet napja. Szathmári 
Pap Károly (Kolozsvár, 1812  Bu-
karest, 1887) máig az egyik leg-
jelentősebb dokumentarista- és 
művészfotós Romániában. Ehhez 
kapcsolódóan, január 14-én nyílt a 
bukaresti Balassi Intézetben az év 
első kiállítása, mely archív fotókon 
mutatja be Fonyódot, a Balaton déli 

A VAGABUND Vitorlás Sportegye-
sület az elmúlt év összegzésével, 
hatalmas lendülettel, új ötletekkel 
és számos tervvel nyitotta meg az új 
esztendőt! 

Előző évünk tapasztalatainak és 
az egyre sikeresebb Junior Balaton 
Kupasorozatunknak szakmai kiér-
tékelését, az elmúlt év során felénk 
és társegyesületeink felé érkező 

partján fekvő üdülőhelyet és kikötő-
várost.

A Fonyód / Borszék testvérvárosa 
fotókiállítás folytatja a tavaly indí-
tott, a Kárpát-medencei fürdőhelye-
ket bemutató fotókiállítás-sorozatot. 
A Varga István, fonyódi könyvtáros 
által válogatott archív fotókat má-
sodszorra állítják ki Romániában, mi-
után 2019 nyarán a Borszék Bogrács 
Feszten voltak láthatók.

Az 1890-es évek közepén jött létre 
a fonyódi Várhegy északi oldalán a 29 
villából álló Bélatelep, amely a követke-
ző évtizedek során a jómódú orvosok, 
jogászok, földbirtokosok, kereskedők, 
minisztériumi tisztviselők, művészek 
nyaralótelepe lett. A fonyódi Várhegy 
oldalában húzódó, a mai Bartók Béla 
utcában található századfordulós villa-
sor művelődéstörténeti jelentőséggel 
is bír, mert megépülése a dél-balatoni 
fürdőkultúra egyik első állomásának 
tekinthető. A villasor fontos építészeti 
emlék, mivel a századforduló Balaton-
parti villaépítészetét egyedülálló mó-
don, együttesként reprezentálja.

A kiállításmegnyitót követően ke-
rült sor Veress Ábel fonyódi zongora-
művész hangversenyére. Veress Ábel, 
aki a 15. Magyar Zene Fesztivál Cziff-
ra György tehetségdíjasa, a „Balaton 
Zongoristája”, Johann Sebastian 
Bach, Joseph Haydn, Frédéric Chopin, 
Dohnányi Ernő műveit adta elő.

          forrás: www.kultura.hu

együttműködő és segítő résztvevők 
munkáinak meghálálását ismét egy 
jóhangulatú, nívós rendezvénnyel 
kötöttük össze. 2020. január 18-án 
immár harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Vitorlás Bál, 
melyen a Balaton nyugati-medence 
vitorlás utánpótlás-nevelésért ön-
feláldozó és kitartó munkát folyta-
tó egyesületek tagjai, támogatói és 

önzetlen segítői 
vettek részt. A 
r e n d e z v é n y e n 
szakmai eszme-
cserét folytat-
hattunk az idei 
év kihívásairól, 
versenyeiről és 
terveinkről is… 

Társegyesüle-
teinkkel karöltve 
már nagy erő-

vel dolgozunk a Magyarország leg-
nagyobb szárazföldi kikötőjeként is 
emlegetett hajókiállításon való kitele-
pülésre, a Budapest Boat Show-ra. A 
29. alkalommal megrendezésre kerülő 
4 napos hajókiállítás a pozitív tapaszta-
latoknak köszönhetően idén is az Uta-
zás kiállítással együtt nyílik majd meg 
február 27-én (tavaly mintegy 35 ezren 
érdeklődtek az esemény iránt). 

Egyesületünk a hajókiállí-
táson való aktív szerepléssel 
2020-ban is a nyugati-medence 
utánpótlásnevelés, a hajóosztálya-
ink, programjaink és táboraink be-
mutatása mellett a Vízisport Köz-
pont adta szabadidős programok, 
valamint Fonyód városának népsze-
rűsítését tűzte ki legfőbb céljául.

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület
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Lapszemle:
Hazánk fesztiválhatalom 

A Magyar Nemzet publikált cikket 
arról, hogy hazánk turisztikai szem-
pontból fesztivál nagyhatalomnak 
számít, melyben kiemelték a legsi-
keresebb rendezvényeket is. Ezek 
között a fonyódi olvasó ismerős 
fesztiválra is bukkanhatott, hiszen 
a legismertebb, országos hírű ren-
dezvények sorában emlegették a 
már hagyományos RockBalatont is. 
Az augusztusi balatoni „rockbulit” 
a nyári főszezon túlkínálatából ki-
emelkedőnek aposztrofálták.

        Forrás: Magyar Nemzet

2020. január 18-án ismét megtar-
tottuk a hagyományos szülők bálját az 
óvodai alapítványi Rózsa bált, melynek 
egyetlen egy, de annál fontosabb, ne-
mesebb célja van: a fonyódi 
óvodás gyermekek támogatá-
sa. Nagy örömmel tölt el ben-
nünket, hogy szép számmal 
vettek részt jelenlegi és volt 
„óvodás szülők”, kollégák, ba-
ráti társaságok, támogatók a 
Rózsa bálon.

Egy bál, egy hosszú éjszaká-
ba nyúló est megszervezése ko-
moly munkát, szervezést, több 
közösség összefogását igényli. 
Így van ezzel a mi óvodánk is, 
ezen felül célunk többek közt az is, hogy 
a bálon résztvevő vendégek jól érezzék 
magukat, segítő támogatásukért cseré-
be egy jó hangulatú estét nyújtsunk. Mi, 
óvodai dolgozók igyekszünk ennek ma-
radéktalanul megfelelni!

Több éve már az egész bál hangulatát 
egy-egy téma köré fűzzük, ehhez gondo-
latébresztő, motiváció volt számunkra a 
tavalyi évben megvalósult nagyszabású 
projekt: az óvoda teljes átépítse. Ehhez 
kértük fel a Piszkos Tizenkettő tánccso-
portot is, ők ezt sajátos látásmódjukon 
keresztül mutatták be.

A nyitó táncot ismét az óvoda nép-
tánccsoportja adta, nagy-nagy siker-
rel, táncukat betanította: Madarászné 
Proity Mariann és Molnár Andrea óvó-
nők. A köszöntőben kihasználva, hogy 
240 ember hallott bennünket és figyelt 
ránk még egyszer köszönetet mond-
tunk MINDENKINEK, hogy munkájával, 
segítő hozzáállásával, támogatásával 

Óvodai szülők bálja
mára már egy tetőtől-talpig megújult, 
esztétikus környezetben tölthetjük nap-
jainkat, ebben a környezetben nevelhet-
jük óvodás gyermekeinket! 

Nagyon fontosnak tartjuk megem-
líteni azokat, akik nélkül az est nem 
jöhetett volna létre:

- A Gimnázium és a Fonyód Kony-
ha Kft. segítőkészsége, Szilasi Gábor 
igazgató úr, Iváncsicsné Perusza Ditta 
ügyvezető és a lányok munkája, kiknek 
a helyet és a finom vacsorát, a tálalást 
köszönhettük!

- Kristóf Györgyné ügyvezetőt és a 
Vüsz dolgozóit, akik évek óta segítenek 
a pakolásban!

- A helyi gimnázium, a szakgimnázi-
um és az általános iskolás gyerekeket, 
kik lelkesen, komolyan megfelelve az 
elvárásoknak, tálalták a vacsorát! 

- A Tóti Semsei Szódát, hogy ingyen 
biztosították számunkra az innivalót! 

- Heidinger Zsoltnak a finom pogá-
csát!

- A terem hangulatát, díszítését is-
mét Lengyel Tímea és Nagy Zsuzsanna 
valósította meg!  

- A FOTO sarkot is berendeztük, itt 
lehetett fotókat készíttetni, Óh Zsolt jó-
voltából.

- A Maxim zenekar, akik a tavalyi év-
hez hasonlóan, egész éjjel, szin-
te megállás nélkül fergeteges 
hangulatban zenéltek nekünk! 

- A büfé már elképzelhetet-
len a két óvó néni: Huber Lívia, 
Molnár Andrea és lelkes segítő-
jük, Matucza Ádám nélkül! Hoz-
zájuk csatlakozott még párja, 
Czudarhelyi Anna, Huber Lili és 
Szántó Zsófia, akik a női vonalat 
erősítették!

- A szülők közösségét, amivel 
óvodánk rendelkezik az ő segítő 

támogatásukat, a sok tombolatárgyat, 
melyet szülők, ismerősök, barátok, vál-
lalkozók, cégek ajánlottak fel!

- És végül, de nem utolsó sorban az 
óvoda dolgozóinak, kedves kollégáink-
nak lelkes, kitartó, munkáját!

Az est bevétele a Fonyódi Óvodá-
ért Közhasznú Alapítvány fő bevételi 
forrása, melyet a gyermekek számára 
rendezvények, kirándulások, fejlesztő 
eszközök, játékok beszerzésére, finan-
szírozására is fordítanak! 

 Matuczáné T. Mária és
 Szántó Andrea

fotó:  Hunyadiné Rácz Réka 

fotó: Óh Zsolt
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• 2020. 02. 22. 14:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KARÁD SC
• 2020. 02. 29. 14:00
ZAMÁRDI PETŐFI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
• 2020. 03. 07. 14:30
FONYÓDI PETŐFI SE - CSÖKÖLY Ö.SE

Idén ötödik alkalommal került meg-
rendezésre, a már hagyományos Fo-
nyódi Újévi Focikupa, amely ezúttal is 
két napon keresztül várta a labdarúgás 
szerelmeseit a Zákányi Kálmán Sport-
csarnokban. Idén először, 20 csapat 
nevezését fogadták el a szervezők. A 
csapatok a teljesség igénye nélkül, a 
Balaton északi és déli partjáról, gya-
korlatilag fél Somogy megyéből, Buda-
pestről és Pécsről is jelentkeztek a kö-
zösségi médián keresztül meghirdetett 
eseményre.

Szombaton az A, B, és C csoport 
mérkőzései zajlottak, míg vasárnap a 
D csoporttal és az egyenes kieséses 
szakasszal folytatódtak a küzdelmek. 
Nem kis meglepetésre a minden év-
ben legalább a negyeddöntőig, vagy 
akár a dobogó legfelsőbb fokáig eljutó 
csapatok, mint pl. a Bőrvadászok, a Pi-
ros Hetes, vagy a Majd Most SE már a 
csoportküzdelmeket követően búcsúra 
kényszerültek. Azt már a torna elkezdé-
se előtt tudni lehetett, hogy idén bizto-
san trónfosztásra kerül sor, hiszen az 
elmúlt évek sikercsapata a Tuti ezúttal 
nem nevezett a tornára.

Meglepetések az újévi focikupán

Az 1926 Petőfi SE Fonyód tavaszi sorsolása
Az alábbiakban a Petőfi SE felnőtt labdarúgócsapatának első hat fordulóban soron
következő párosítását közöljük a Somogy megyei másodosztály tavaszi fordulói közül.

A legjobb négy közé a fonyódi Ván-
dor Attila vezette Scalphunters (a buda-
pesti Testnevelési Egyetem hallgatóiból 
összeállt csapat), a főként balatonlellei 
fiatalokból verbuválódott Garage FC, a 
lengyeltóti és szőlősgyöröki fiatalokból 
összerakott Lélekharang és a nemré-
giben alakult TIAC VSE (Tapolca) ju-
tott. Utóbbi együttes például először 
nevezett a tornára, és ha már eljöttek, 
meg sem álltak a döntőig, hiszen végig 
magabiztos, jó játékkal múlták felül el-
lenfeleiket, az elődöntőben egy négyest 
gurítva a Lélekharangnak. A másik ágon 
a Scalphunters szintén magabiztos já-
tékkal múlta felül a Garage FC-t, és a lá-
tottak alapján valóban a két talán legki-
egyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó 
csapat jutott a fináléba.

A bronzmeccsen nem volt túl sok 
kérdés, a Garage FC magabiztosan 
fektette két vállra a Lélekharangot, így 
következhetett a döntő, ami gól nélküli 
döntetlennel zárult. Az izgalmak és a 
dráma csak ezután fokozódott, ugyanis 
hétméteres lövések következtek. A vé-
gig szenzációsan védő Sebestyén Ist-
ván, az első hetes lövésnél balszeren-

csés módon megsérült. Ritkán látható 
ilyen sportpályán, hogy egy kapusnak  
három ujja is kiugrik egy lövést követő-
en. Sajnos a Scalphunters kapusához 
mentőt is kellett hívni, és mezőnyjáté-
kost kellett a kapuba állítani. A TIAC 
a kezdeti sokk után végül a lélektani 
előnyt kihasználva mindhárom hétmé-
teresét értékesítette, a Scalphunters 
egyet hibázott, így a tapolcai csapat 
nyerte az V. Fonyódi Újévi Kupát.

A torna végeredménye:
1. TIAC VSE
2. Scalphunters
3. Garage FC
4. Lélekharang

Különdíjak:
- torna legjobb kapusa: Sebestyén 

István (Scalphunters)
- torna legjobb mezőnyjátékosa: Hor-

váth Bence (TIAC VSE)
- torna gólkirálya: Szurdoki Péter 

(Scalphunters) 
A szervezők ezúton szeretnének kö-

szönetet mondani támogatóiknak: a 
Badacsonyi Sipos Borháznak, Fonyód 
Város Önkormányzatának, a Fonyódi 
Városüzemeltetési Szervezetnek, a Fo-
nyódi Petőfi SE-nek, a fonyódi McHubi 
Bárnak, a balatonlellei Stone Pub-nak, 
hogy támogatták a rendezvényt. Jövő-
re reméljük újra találkozunk! Sikerek-
ben gazdag boldog új évet kívánunk 
mindenkinek!! A döntőben megsérült 
Sebestyén Istvánnak pedig mielőbbi 
gyógyulást kívánunk...

  A szervezők: 
  Kovács Norbert,
  dr. Molnár Ákos,
  Kristóf György

• 2020. 03. 14. 14:30
BALATONBERÉNYI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
• 2020. 03. 21. 15:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KAPOSMÉRŐI SE
• 2020. 03. 29. 15:30
ÖREGLAKI MEDOSZ SE - FONYÓDI PETŐFI SEA
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Molnár Dávid az év sportolója volt Fo-
nyódon 2019-ben és a sikeres esztendő 
végén még egy kiemelkedő eredményt 
ért el Virág Flórával párban, hiszen a 
harmadik helyen végeztek a Nacra 17 
Grand Prix-n.

A portugáliai 
Vilamourában edző-
táborozott és ver-
senyzett a Nacra 17 
katamarán osztályban 
versenyző Virág Flóra-
Molnár Dávid kettős 
és a napokban rende-
zett Portugál Grand 
Prix versenyen a har-
madik helyen végez-
tek. Berecz Zsombor 
világbajnoki harmadik 
helyezése mellett így 
még egy pompás eredménynek örül-
het a magyar vitorlázás. „Első téli 
edzőtáborunk egyik felét edzéssel, 
másik felét versenyzéssel töltöttük. 
Elsősorban azért jöttünk az óceánra, 
hogy a hullámokban gyakorolhassuk 
a foilerezést” - kommentált a kormá-
nyos Virág Flóra „Az edzés napokon 

APRÓHIRDETÉSEK
600 négyszögöl szőlőterület gyü-
mölcsfákkal, veteményeskerttel, 
boroshordók eladók! Nagyméretű 
pizzasütő, Singer varrógép, Tiffany 
lámpa, Erdélyi festmények, lemez-
játszó, bakelit lemezekkel eladó. 06-
30/501-3746

•••
Kevésbé jól működő hűtőszekrény 
elvihető! Tel.: 06-70/275-6721

•••
Fonyódligeten, az Árpád parton 
strandi büfék egybe, hosszú távra 
kiadók! Érdeklődni: 06-30/512-4456

•••

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

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

STIHL 021-C benzines láncfűrész 
fűtésmód váltás miatt eladó! Ár.: 
60.000,- Ft! Tel.: 06-30/931-9510

 •••
Fonyódon Béke utcai üzletsoron 20 
m2 üzlethelyiség a piachoz közel ki-
adó! Tel.: 06-30/931-9510

•••
Albérlet rövid távra kiadó! Tel.: 06-
30/363-5981

•••
Szállás munkásoknak Fonyódon!
80 literes Hajdu kémény nélküli gáz-
bojler eladó jótállással. Ár: 75.000 
Ft. Tel.: 06-30/363-5981

•••
Eladó 2018. nyarán vásárolt hibátlan, 
garanciális INTEX acélvázas kültéri 
medence 457*457*107 cm. Tartozé-
kaival a vételár ötven százalékáért. 
Kristály szűrőkészlet, létra, önjáró au-
tomata porszívó, solar zuhanyszett, 
műmárvány zuhanytálca, vízmele-
gítő fólia, takaróponyva, vegyszerek 
stb.  Tel.: 06-20/988-5525

•••
Kézilányt keresünk gépesített lát-
ványkonyhába, a Balaton Áruház 3. 
emeletén lévő Padlás Bisztroba! Ér-
deklődni: 06-30/620-4334

Újabb világversenyen született magyar bronzérem
közepes és gyenge szeles, napos/fel-
hős időnk volt szép hullámokkal.”

A magyar katamarános kettős az 
edzőtábor keretében „edzésképpen” 
elindult az itt megrendezett Grand Prix 
versenyen, ahol a négy napból csak 

kettőn lehetett vitorlázni. Az első és az 
utolsó napon az ár-apály miatt a kikötő 
bejárata veszélyes volt a közlekedésre, 
így nem tudtak kimenni.

A második napon „szép időnk volt, 
napsütés, 5-14 csomó. Egy pályán vol-
tunk a 49er FX-esekkel, ezért a verseny-
rendezőség a Nacra 17 mezőnynek 

trapéz pályát adott, így nem zavarta egy-
mást a két hajóosztály”. A pályát mindig 
nagyon közel rakták a parthoz, ami jól 
érezhetően befolyásolta a szélviszo-
nyokat.

Harmadik nap nagyon esős volt, 10 
percenként jött zápor, 
aminek volt előszele, 
utószele, illetve szél-
csendje. Így Flóráék a 
taktikát alapvetően az 
esőfelhőkre építették 
fel.

A portugáliai tréning 
és verseny legnagyobb 
hozadéka az volt Flóra 
szerint, hogy „a leggyor-
sabbak hátszélben vol-
tunk, amivel korábban 
problémáink voltak”.

A magyar kettős a következő edző-
táborát január első napjaiban kezdi 
ugyancsak a dél-portugáliai vizeken.

 Forrás:
 Molnár Csaba
 Magyar Vitorlás Szövetség
 Fotó: Vilamoura Sailing
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XI. FONYÓDI  

KOLBÁSZFESZTIVÁL

Február 7.
Chili, Ban DJ., Csepregi Éva, Happy Gang

Február 8.
Fonyódi Betyárok, Dj. Dominique, Rakonczai Imre

Február 9.
Balatoni Kolbásztölto Bajnokság, Rio, Nótár Mary

A téli Balaton legnagyobb gasztronómiai rendezvénye!

Helyszín:

Zákányi 

Kálmán  

Sportcsarnok

és környéke
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