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Döntött a képviselő - testület! - a december 17-i ülés összefoglalója!
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Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete decemberi ülésén elfogadta a Fonyódi Polgármes-
teri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Egyes területeken a parkolási díj fizetésének be-
vezetését 2016. január 1-ről 2016. április 1. napjára 
módosította a testület.  

A Pelso-Kom Nonprofit Kft, mint közszolgáltató 
benyújtotta a Fonyód városra vonatkozó hulladék-
szállítási ütemezését. (a részletes naptár külön meg-
tekinthető a 12-ik oldalon – szerkesztőség)

A helyi adókról szóló 19/2014. (XII.18.) önkor-
mányzati rendelet fiatal házasoknak adott kedvez-
ményről szóló szakasza felülvizsgálatra és pontosí-
tásra került. (a részletekről egy külön cikkben olvas-
hatnak az 5-ik oldalon – szerkesztőség)

2016. január 1-től törvénymódosítás okán bővült a 
város járási feladatellátása. A korábbi szociális alap-
ellátásokat, az integrált gyermekjóléti és családsegítő 
szolgáltatás feladatait, illetve az új feladatként je-
lentkező gyermekjóléti központ feladatait továbbra 
is a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Köz-

pont közös fenntartású intézménye útján látja el a vá-
ros.

Az intézmény új néven: Fonyódi Járás Szociális, 
Család-és Gyermekjóléti Központ, amely a család 
és gyermekjóléti szolgáltatással továbbra is biztosítja 
Fonyód és Balatonfenyves közigazgatási területén az 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást és 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A család –és 
gyermekjóléti központ működtetését pedig - mint já-
rási központ – Fonyód Város Önkormányzata látja el 
szintén ezen intézmény keretein belül. 

A Fonyódi Turisztikai Egyesület a „Turisztikai 
szervezetek (TDM) fejlesztése” című pályázatot kí-
ván benyújtani. A pályázat beadásának feltétele – az 
előző pályázathoz hasonlóan – hogy Fonyód Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Fonyódi 
Turisztikai Egyesület helyi TDM szervezetben részt-
vevő teljes jogú tag önkormányzata vállalja, hogy a 
projekt megvalósítási és fenntartási időszakban az 
IFA 40%-át a TDM szervezet részére átadja, melyet a 
képviselő-testület támogatott.

A képviselő testület tárgyalta a 2016-os költség-
vetési koncepciót. Az önkormányzatok központi 
finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati fel-
adatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási 
rendszerben történik. A költségvetési koncepció el-
sődleges célja a költségvetés összeállításához szük-
séges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A képviselő-testület következő ülése 2016. feb-
ruár 11-én, csütörtökön 15 órától lesz a város-
háza nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 

Gyurina Mária
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Jól indul az új év - polgármesteri előretekintés 2016

Régen mondhattuk ezt Fonyódon. Bár minden vi-
szonyítás kérdése, de tény, hogy a rendszerváltás óta 
(25 éve) nem zárta városunk 200 millió Ft többlettel 
az évet. Úgy, hogy sikeresen zártuk fejlesztéseinket, 
számláinkat rendeztük, munkánkat becsülettel elvé-
geztük. 

Természetesen, azért vannak még teendőink, hiszen 
több évtized lemaradását kell pótolnunk, de jól indul 
az év és jók az esélyeink. Már a költségvetés tervezé-
sénél megnyugtató érzés, hogy biztonsággal tudunk 
tervezni és mindenkinek jut kisebb fejlesztésekre is. 
De terveinket továbbra is pályázatokból szeretnénk 
megvalósítani. A héten sorra jelennek meg a pályázati 
kiírások (2014-2020 időszak), melyek alapján tudjuk 
tervezni a következő évek fejlesztéseit.

Térségi szinten három nagy projekt valósulhat meg 
2022-ig, vagyis ezen elképzelések előkészítése van 
folyamatban: 

- Csiszta-fürdő fejlesztése úttal és kerékpárúttal 
 (3 mrd Ft)

- Fonyód - Badacsonyi komp és kikötő fejlesztés 
 (7 mrd Ft)
- Magaspart végleges védelme (5 mrd Ft)
Ami a városi fejlesztéseinket illeti, az idei évet az 

iskola tetejének felújításával kezdjük, mely közel 100 
millió Ft. Terveket készítünk a piac és az óvoda fel-
újítására, előkészítő tanulmányokat a Polgármesteri 
Hivatal és az általános iskola Bihari Villájának átala-
kítására. Segítséget nyújtunk a Bacsák György Szak-
középiskola átépítésének tervezéséhez, bízva abban, 
hogy támogatást is kap a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium fejlesztései között.

A Városüzemeltetési Kft. tervei között szerepel a 
város bejáratainak szépítése, buszmegállóink felújí-
tása, cseréje, illemhely építése és üzemeltetési gépek 
beszerzése. A Konyha Kft. az étterem rész átalakítását 
tervezi, a Média Kft. eszközbeszerzésben gondolko-
dik, míg a Turisztikai Egyesület készíti a megjelent 
TDM pályázatát, mely a városmarketingben lesz se-
gítségünkre. Lehet tervezniük, tudjuk biztosítani az 
önerőt, ez meghatározó a pályázatoknál.

Az idei év turisztikai újdonsága lehet a tartalommal 
megtöltött Kripta Villa, mely megvalósítás a FOKI 
feladata. A szociális és gyermekjóléti feladatok bővü-
lése miatt várhatóan a Hivatal épületének bővítése is 
sürgőssé válik, reméljük a támogatás is megérkezik 
hozzá, így megvalósulhat a régen várt felújítása.

Természetesen a jövő tervezése mellett mindenki 
végzi feladatát, - továbbra is ésszerű takarékossággal 
és megfontoltsággal - reméljük mindannyiunk meg-
elégedésére. 

Jól indul ez az Új Esztendő. Kívánom, hogy sike-
resen, boldogan, jó egészségben éljük meg mindany-
nyian!

Hidvégi József, Polgármester

Az otthonteremtési program részletei
A külföldi munkavállalásból hazatérők, valamint 

olyan házastársak is igénybe vehetik a kormány új 
családi otthonteremtési kedvezményét (CSOK), ahol 
az egyik fél idősebb negyven évnél. 

A 2016-os évtől a használt lakásokra is kedvezőbb 
feltételekkel igényelhető az otthonteremtési kedvez-
mény. Egy gyerek esetében ez az összeg akár 600 ezer 
forint is lehet, két gyermek esetén 1 millió 430 ezer 
forint, három gyermek után 2,2 millió forint, négy 
vagy több gyermek után pedig 2 millió 750 ezer fo-
rint. Új lakás építésekor vagy vásárlásakor a kedvez-
mény egy gyermek esetén szintén 600 ezer forint, két 

gyermek után azonban már 2,6 millió forint, míg a 
10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást a 
három- vagy többgyermekes, illetve a tíz éven belül 
legalább három gyermeket vállaló családok igényel-
hetik. A három gyermeket nevelők vagy vállalók ese-
tében nem kizáró ok, ha már van saját ingatlanjuk.

A támogatás szempontjából új lakás építésének mi-
nősül az emeletráépítés, illetve a tetőtérbeépítés is. 
A lakásépítés áfáját négy évre szólóan 5 százalékra 
csökkentették. 
További információk: www.fonyod.hu
Forrás: MTI        szerkesztőség
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Tájékoztató a 2016. évben változott helyi adók 
mértékéről, igénybe vehető kedvezményekről, 

mentességekről
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A helyi adókról szóló 19/2014. (XII.18.) önkor-
mányzati rendelet alapján 2016. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal a helyi adók mértéke, igénybe ve-
hető kedvezmények, mentességek az alábbiak szerint 
változott:

Építményadó
Mértéke:  
-   a vasúti pálya vonalától északra eső területen 850 

Ft/m2/év
-  a vasúti pálya vonalától délre eső területen 690 

Ft/m2/év
Adómentesség, adókedvezmény: 
-  Mentes az adó alól a Htv. 13. § -ában meghatáro-

zott építmény
-  Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában 

lévő vállalkozó üzleti céljára nem szolgáló garázs ren-
deltetésű helyiség 15 m² hasznos alapterületig. Adó-
köteles a garázs 15 m² feletti hasznos alapterülete.

- Mentesül az építményadó fizetési kötelezettség 
alól tárgyi adóév időtartamra a Fonyód Város Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület szaktevékenységet végző, a 
tárgyi adóév első napján tagnyilvántartásban szereplő 
tagja tulajdoni hányada arányában azon lakás/lakóház 
után, ahol lakóhellyel rendelkezik. Az adómentesség 
megállapítása tárgyi adóév január 31-ig adóhatóság-
hoz benyújtott kérelme alapján történik a Fonyód Vá-
ros Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke és parancsno-
ka által kiadott igazolás becsatolásával.

- Az önkormányzat a vállalkozó üzleti célt szolgáló 
építménye kivételével, a magánszemély tulajdonában 
lévő – az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, illet-
ve lakásként nyilvántartott ingatlan után, melyen az 
adó alanya az adófizetési kötelezettség fennállásának 

ideje alatt a lakcímbejelentés szabályai szerint állan-
dó lakóhelyet létesített

a) a vasúti pálya vonalától északra eső területen 500 
Ft/m2/év,

b) a vasúti pálya vonalától délre eső területen 480 
Ft/m2/év

mértékű építményadó kedvezményt biztosít.
- Fonyódon állandó lakóhellyel rendelkező fiatal 

házasok azon első lakástulajdona, amelyet a házas-
ságkötést követően szereznek meg, 4 (négy) egymást 
követő adóévben mentes az adó alól.

Az adómentesség megállapításának további feltéte-
le, hogy a házaspár sem külön-külön, sem együttesen 
más lakás, lakóház tulajdonával, tulajdoni hányadával 
nem rendelkezik, továbbá az ingatlanon nem áll fenn 
vagyoni értékű jog. Az adómentesség a fiatal házas 
adóalany kérelme alapján, a kérelem benyújtását kö-
vető évtől állapítható meg. Az adómentesség feltéte-
leinek a mentességre irányuló kérelem benyújtásának 
időpontjában kell fennállnia.

Adóbevallási és adófizetési határidők:
Az adókötelezettség keletkezését (változását) köve-

tő 15 napon belül kell adóbevallást tenni. 
Az adót félévenként két egyenlő részletben az adó-

év március 31-éig, illetve szeptember 15-éig kell 
megfizetni.

További adónemek (telekadó, helyi iparűzési adó, 
gépjárműadó, talajterhelési díj) esetében változás 
nem történt. 

A részletes szabályokról kérjük, tájékozódjanak a 
helyi adókról szóló 19/2014. (XII.18.) önkormányzati 
rendeletünkben. 

szerkesztőség

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA 

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

KÖZMEGHALLGATÁST TART. 
IDEJE: 

2016. FEBRUÁR 11.  (CSÜTÖRTÖK) 14 ÓRA
HELYSZÍN: 

VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBEN
FONYÓD, FŐ U. 19.
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Tájékoztatás rókacsapda kihelyezésről
A Fonyód város belterületén jelen lévő rókák magas száma miatt, a Fonyódi Polgármesteri Hivatal élve 

befogó rókacsapdákat helyez ki köz- és magánterületeken. A rókacsapdák eredményessége miatt az élesített 
rókacsapdához ne nyúljanak, direkt ne indítsák be a zárszerkezetét. A csapdával befogott rókát ne enged-
jék ki, ne nyúljanak hozzá, ne bántalmazzák. A kihelyezett rókacsapdákból a háziállatok károsodás nélkül 

szabadon lesznek engedve. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a kihelyezett rókacsapdában rókát észlel 
azonnal értesítse a Közterület-felügyelőt a 06-20/378-80-79 telefonszámon. 

 
szerkesztőség
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Tájékoztató végrehajtási eljárásokról
Tájékoztatjuk a tisztelt 

adózókat, hogy az ön-
kormányzati adóhatóság 
a nem fizető adózókkal 
szemben a jogszabály-
ban biztosított valameny-

nyi végrehajtási cselekmény alkalmazása mellett vég-
rehajtási eljárást indít. A településen jelenleg 1490 
adózó terhére 134.854.351 forint adótartozást tartunk 
nyilván. 

A tartozással rendelkező adózók részére már ismé-
telt fizetési felszólítást nem küldünk, hiszen a koráb-
ban, adónemenkénti bontásban megküldött értesítők 
pontosan tartalmazzák a hátralékok mértékét, megfi-
zetésének módját és határidejét. 

A huzamosabb ideje adótartozással bíró hátralékos 
terhére az adóhatóság azonnali végrehajtási cselek-
ményt foganatosít: inkasszót bocsát ki, munkabér 
letiltást kezdeményez, a gépjárművét a forgalomból 
kivonja. 

Az eredménytelen önkormányzati behajtást követő-
en a végrehajtási eljárás lefolytatásával közvetlenül 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt illetve az önálló bí-
rósági végrehajtót keressük meg. A több éven át fel-
halmozott adó végrehajtása érdekében az adózó tulaj-
donában lévő ingatlanra az adóhatóság jelzálogjogot 

jegyeztet be. 
Ismételten felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik 

egy összegben nem tudják/tudták határidőben telje-
síteni a befizetéseiket, éljenek a részletfizetés lehető-
ségével, amelyet írásban kérhetnek és a kérelemmel 
egyidejűleg igazolniuk kell a család illetve a vállalko-
zás anyagi helyzetét. A részletfizetés időtartama alatt, 
amennyiben a havi részleteket határidőben teljesítik, 
az adóhatóság végrehajtást nem foganatosít és kése-
delmi pótlékot sem számol fel. A kérelem csak a vál-
lalkozások számára illetékköteles, amelynek összege 
10 000 (tízezer) forint. Az illetéket csekken, illetve 
11743095-15731405-03470000 számú közigazgatási 
hatósági eljárási  illetékbeszedési számlaszámra tör-
ténő átutalással lehet megfizetni.

 
Amennyiben az adózással kapcsolatban bármilyen 

kérdésük merülne fel, vagy részletfizetési kedvez-
ményt szeretnének kérni, akár személyesen, akár te-
lefonon, akár elektronikus levél formájában az alábbi 
elérhetőségeken tehetik meg:

Telefon: 85/562-983
              85/562-995
E-mail: adohatosag@fonyod.hu

szerkesztőség

Tájékoztatás a civil szerveztek 2016. évi önkormányzati támogatásának 
igénybevételét szabályozó pályázati feltételekről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.26.) számú önkormányzati rende-
lete határozza meg az önkormányzati forrás államháztartáson kívüli átadásának szabályait.

Ennek keretében - egyebek mellett - szabályozásra került a támogatási kérelem benyújtásának ha-
tárideje, a kérelem mellé benyújtandó dokumentumok köre, az önkormányzati támogatás odaítélé-

sének és folyósításának eljárásrendje.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 30.
A támogatás odaítéléséről szóló döntés várható ideje: 2016. május 31.
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A Képviselő-testület Fonyód, Városközpontjának 
forgalmi rendjét az alábbiak szerint változtatta meg 
2016. január 1. napjától: 

- A Karácsony Sándor utca Blaha L. utca és a Szent 
István utca közötti szakasza egyirányú a Szent István 
utca irányába,

- A Béke utca kétirányú lett, így a Blaha L. utcából 
is be lehet hajtani.

A Hunyadi János utcában a Dísztér déli oldalán a 
térelzáró oszlopok áthelyezésével, valamint azzal, 
hogy a Karácsony Sándor utca egyirányú lett további 
24 autó részére lett biztosított a megállás.

Továbbá az alábbi területeken a várakozás díjköte-
les lesz:

1. Minden év június 01-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakban, minden nap 8 órától 22 óráig terjedő idő-
tartamban:

- Sándortelepi strandon lévő parkoló (sorompós 
rendszerrel)

- Vígadó tér előtt lévő parkoló (sorompós rendszer-
rel)

- Fürdő utcában a vasúti átjárótól a Lidó Társashá-
zig, az utca északi oldalán (2 db fizető automatával 
ellátva)

A várakozási díj mértéke: 200,- Ft/óra/közúti jármű
2. 2016. április 1. napjától folyamatosan, hétfőtől 

péntekig, 8 órától 18 óráig terjedő időtartamban:

- A Hunyadi János utca, Szent István utca és Blaha 
Lujza utca közötti szakasza (2 db fizető automatával 
ellátva)

A várakozási díj mértéke:
- Az első óra díja 20 Ft/közúti jármű.
- Az első órán felüli időszak díja 200,- Ft/óra/közúti 

jármű, perc alapú számítással.
3. Miden év június 1-től augusztus 31-ig terjedő 

időszakban minden szerdán és szombaton, 6 órától 14 
óráig terjedő időtartamban.

- Piac előtti parkolóban és a volt lengyel piac terü-
letén.

A várakozási díj mértéke: 300,- Ft/nap/közúti jár-
mű.         szerkesztőség
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Számtalan plakát jelent meg november vége óta, 
amely hirdette az év végi helyi programokat. Kö-
zöttük az elmúlt évi, már jól ismert rendezvények a 
Fonyódi Kulturális Intézményben. A kulturális hét 
Advent utolsó hetében számtalan lehetőséget bizto-
sított számunkra, hogy lélekben felkészülhessünk 
legszentebb ünnepünkre, a Karácsonyra. Egy egész 
héten át minden este élettel teli volt a ház, nem csu-
pán a színházterem, de az előcsarnok is, ahol a már 
jól ismert és várt kirakodóvásár nyújtott lehetőséget 
a nézelődésre és vásárlásra. A Múzeum programjai is 
hozzájárultak a karácsonyvárás hangulatához.

Az idei év azonban olyan új kezdeményezést, új 
színt hozott a városba, amelyre eddig nem volt pél-
da. A nagyszerű ebben az, hogy mindez civil szer-
veződésként, fonyódi emberek valósítottak meg egy 
példaértékű összefogással, egymással, egymásnak. 
Sikerült e kezdeményezés kapcsán összefogni a civil 
szervezeteket, bevonva az intézményeket, gazdasági 
társaságokat.

A sok-sok önzetlen segítő kéz, fellépő zenekar, 
csoport, a történelmi egyházak lelkészei, plébánosa, 
a diákok, a nyugdíjasok, a szülők, gyerekek, mind-
annyian aktív szereplői, részesei voltunk az Adventi 
gyertyagyújtásoknak a Dísztéren. A finom sütemé-
nyek, meleg italok, sült gesztenye, a melegedők, a 
zenék, versek nekünk szóltak, rólunk szóltak. Az es-
ték beszélgetéssel, jó hangulatban teltek, több száz 
embert kicsalogatva a térre, amelyet a gyönyörű, új 
kivilágítás tett még hangulatosabbá.

Az Advent megkoronázására érkezett el a Városi 
karácsonyi koncert. A városi ünnepet izgalmasabbá 
tette az az „Adventi falucska”, amely a téren épült 

az új árusító pultok kihelyezésével. Ennek célja volt, 
hogy ide hozzuk a helyi kézműveseket, intézménye-
ket a saját készítésű ajándéktárgyaikkal. A hideg idő 
ellenére örömmel jöttek, árultak, színt hoztak az éle-
tünkbe.

A koncert a korábbi évekhez hasonlóan nagy kö-
zönséget vonzott. A megható, felemelő hangulatból a 
térre érkező közönséget 120 mécses fénye fogadta. A 
melegedőkben égő tűz, a forralt bor, meleg tea és az 
elmaradhatatlan karácsonyi sütemények összehozták 
a beszélgetni vágyókat. Az idei év kuriózuma volt a 
négy különböző díszítésű Fonyódos bögre, amelyek-
re a Valkó kilátó, a Templom illetve a megálmodott 
fonyódi arculatot és logót ábrázoló grafikák kerültek, 
amelyek ettől kezdve a városi marketing szerves ele-
meiként szerepelnek más ajándéktárgyakon, plakáto-
kon is. A kilátó és a templom rajzát Rális Erika, az 
általános iskola tanára készítette. E bögrében felkí-
nált forralt borral köszöntötte Fonyód Polgármestere 
a térre látogatókat. A bögréket meg lehetett vásárolni 
és ettől kezdve a Turisztikai Egyesület irodájában és 
a februárban megrendezésre kerülő Fonyódi Kolbász-
fesztiválon is megvásárolhatják az érdeklődők, illetve 
turisztikai információs pontokon is árusítja az egye-
sület.

Még december 24-én sem maradtunk program nél-
kül. Egy zenés, interaktív gyerekelőadással töltöttük 
ki a várakozás perceit délután a téren. Öröm volt látni, 
hogy a hűvös idő és a Szenteste közelsége ellenére 
számos szülő és nagyszülő hozta ki a csöppségeket és 
nagyobbakat is.

Köszönet Fonyód Város Önkormányzatának támo-
gatásáért, a bögrék, az árusító pultok legyártatásáért 
és legfőképp azért, mert fontosnak érzi az ünnepek 
méltó megtartását, felelősségteljes előkészítését és a 
feltételek megteremtését, a fonyódi emberek életét, a 
közösségi létet. 

A beszámoló teljes terjedelmében a www.fonyod.hu 
weboldalon olvasható!

„Ha elmúlik Karácsony, a szeretet lángja halvá-
nyabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még…”

   Fonyódi Turisztikai Egyesület

FIGYELEM!
Feng Shui tanfolyamok indulnak február harmadik hétvégéjén 

(február 20-21.) fonyódi lakosoknak ingyenesen!
Érdeklődni: 06-30/957-1526
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Férfiak arcápolása a szépségszalonban és otthon

A férfiak bőre a nőitől eltérő, különleges ápolást igé-
nyel, mely alkalmazkodik a bőr fiziológiai szükséglete-
ihez, ezért a Phyt’s Men termékcsaládja kifejezetten 
férfiak számára lett kifejlesztve. Könnyű, azonnal be-
szívódó textúrák, friss illatok és bizonyítottan hatékony 
természetes összetevők jellemzik, mint a pezsdítő gin-
zeng, a stimuláló menta, a gyengéden radírozó bambusz 
vagy a nyugtató aloé.

A Phyt’s Men készítmények 100%-ban növényi ösz-
szetevőket tartalmaznak és a kozmetikai kezelések 
során steril ampullákba zárt hatóanyagok gondos-
kodnak a bőr egészséges ápolásáról. A szépségsza-
lonban történő kezeléseket (kb. 90 perc, 13.200 Ft) 

rendszeres személyre szabott otthoni ápolással ajánljuk 
kiegészíteni. 

Ajánlataink otthoni arcápoláshoz: A bambuszos 
bio mélytiszító gél (6.400 Ft), mélyen tisztítja a póru-
sokat, csökkenti a szőrbenövést. A könnyű bio bo-
rotvakrém (4.600 Ft), felpuhítja a szőrzetet, a gyorsan 
felszívódó borotválkozás utáni fluid (8.800 Ft), pedig 
feketekömény és keserűnarancs olajának köszönhetően 
nyugtatja a borotválkozás okozta irritációt.

A ránctalanító krém (8.900 Ft) kellemes férfias illa-
tú, növényi aktív hatóanyagokban gazdag, mely ajánlott 
száraz, érzékeny, gyulladásra hajlamos bőrre is. A zsíros 
bőrű férfiak ideális arcápoló terméke a mattító krém 
(8.900 Ft), mely rendkívül könnyű, nem zsíros fluid. Tea-
fa, pálmarózsa és kakukkfű illóolajokban gazdag, mely 
csökkenti a bőr csillogását és a mitesszerek számát. 

Ha a férfiak nem elég bátrak ahhoz, hogy megtegyék az 
első lépést az igényes bőrápolás felé, a hölgyek meglep-
hetik őket Dermisz ajándékutalvánnyal is!

Információ, bejelentkezés: 06-30/ 267-9371 
Dermisz Kozmetika, Fonyód, Ady Endre u. 7. 

Online időpontfoglalás 0-24: 
           bwnet.hu/dermiszkozmetika              (x)
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Programok január 22-től február 26-ig

Január 22. Péntek
Magyar Kultúra Napja

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.); Kulturális Központ (Ady E. 17-21.);  

 Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (Fő u. 8.); Polgármesteri Hivatal (Fő u. 19.); Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.)
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Január 23. Szombat
A Szent Korona története a legújabb kutatások tükrében

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Január 26. Kedd
Ökumenikus Kulturális Estek: El Camino - Tornay Gábor élménybeszámolója

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Január 29. Péntek
Általános iskolai farsang - felső tagozat

Helyszín: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, 14.30 óra

Január 29. Péntek
Bihari Puhl Levente festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Január 30. Szombat
Általános iskolai farsang - alsó tagozat

Helyszín: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, 10 óra

Február 5. Péntek
Karda Beáta előadói estje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Február 5., 6., 7. Péntek, Szombat, Vasárnap
VII. Fonyódi Kolbászfesztivál (részletes program a 13-ik oldalon)

Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok és környéke

Február 11. Csütörtök
Közmeghallgatás

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 14 óra

Február 26. Péntek
Liu Shilin kínai festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra
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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
 17:00 óra Plébániatemplom
A Ligeti Kápolnában májusig nincs mise!

 
Szombaton az esti szentmisék: 
gyermekmisék:
Február 13.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Jan.  17. 9:30 
Feb.    7.  9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
Feb.   21. 9:30
A protestáns templomban, József utca 21.

Házi bibliaóra: 2016. Február 10., szerda 
16 óra, Visnyei Károlyéknál  

(Fonyód, Tabán u. 22.)
Ökumenikus Kulturális Estek a Múze-
umban: 2016. január 26. kedd 17 óra 

Református
Istentiszteletek rendje

Istentiszteletek minden 
vasárnap 11 órától

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.

Bibliaórák minden kedden
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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Részletes program
Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját, ba-

rátait az immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő 
Fonyódi Kolbászfesztiválra. Az idei évben is a téli 
Balaton legnagyobb gasztronómiai eseményén szóra-
kozhatunk együtt Fonyódon, 2016. február 5-7. között 
a Zákányi Kálmán Sportcsarnokban és környékén.

2016. február 5. péntek:
16:00  Megnyitó, köszöntők
16:10  Hagyományos látványdisznóvágás
16:15  Dió Banda a disznóölésen
17:00  Kreatív gyerek kézműves kiállítás 
  kolbászokból
17:00  Fonyódi Betyárok
16:00  Gasztro Show
18:30  Eredményhírdetések
20:00  LORD élő koncert

2016. február 6. szombat:
10:00  Hagyományos kolbásztöltő verseny 
  kezdete megnyitó
10:10  Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület 
  néptáncbemutatója
11:00  Forte Brass Band
12:00  Lelle Néptánc Egyesület
13:00  Sávolyi Dalkör 
14:00  Megarox operett
15.00  UFO
16:00  Fáraó
18:00  Eredményhirdetés, tombolahúzás
19:00  Csepregi Éva
20:00  Dévényi Tibi bácsi kolbász retro buli 
21:00  Kis Grófo
 Dévényi Tibi bácsi kolbász retro buli

A rendezvény ingyenes!

2016. február 7. vasárnap:
11:00  Balatoni Települések Kolbásztöltő 
  Bajnoksága
11:00  Bemutatkoznak a résztvevő települések 
  kulturális értékeikkel, fellépőikkel
14:00  Meglepetés fellépő
15:00  Eredményhirdetés

A fesztiválon helyet kapnak a legjobb magyar kéz-
művesek portékái és bemutatói a termelői piacon. 
Sajtkülönlegességek, szürkemarha, mangalica ter-
mékek, balatoni borok, békéscsabai házi szárazkol-
bászok és szalámik, baranyai sváb különleges tölte-
lékáruk, szalonnák, sonkák lesznek kóstolhatóak és 
vásárolhatóak a helyszínen. Rétessütés, erdélyi kür-
töskalács, langalló, édességek és megannyi válogatott 
gasztronómiai finomság várja az érdeklődőket.

A fesztivállal kapcsolatos legfrissebb információ-
kért kérjük, jelölje Facebook oldalunkat is: 

www.facebook.com/fonyodikolbaszfesztival
www.fonyod.hu

szerkesztőség
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Alapszolgáltatási Központ
Adventi hangulat-

ban  telt  szinte az 
egész december.

A Dísz tér négy 
különleges, hétvégi 
eseménye csak köz-
vetve jutott ellátottja-
inkhoz, egészségi ál-
lapotuk miatt. Mégis 

szép volt a 2015-ös várakozási eseménysorozatunk. 
Ellenberger Ildikó ötletes karácsonyfadíszt segített 
készíteni, melyben mindenki saját kicsi otthoni fáján 
gyönyörködhetett. Igazán szép, komplex, megható 
volt karácsonyi ünnepélyünk.

Hidvégi József Polgármester Úr köszöntő szavai, az 
általános iskolások csodálatos műsora, Miklósi Kop-
pány szívhez szóló versének felolvasása nagy örömet 
szerzett mindannyiunknak.

A Máltai Szeretetszolgálat és a Lions Club ajándék 
csomagjai fokozták az előbbieket, továbbá Szabó 

Mónika, Rumán Dániel, Pethő Petra előadása is kü-
lönleges ünnepi hangulatú volt.

Szép emlékű karácsonyunkat köszönjük még Nagy-
né Szabó Mártinak, Szerdahelyi Szilvinek, Gyurina 
Máriának, Geffer Katinak és a szolfézsos zeneisko-
lásoknak is.

 Mindannyiunk nevében,szeretettel kívánjuk az 
alábbiakat 2016-ra.

Aranyosi Ervin:Varázslatos kívánság
„”…ha varázspálcát foghatnék kezembe,
  a világon minden ember boldog lenne.

Nem ismernének szomjúságot,éhet,
s vidámmá válhatna az emberi élet…..

Egy nagy zsákba kötném a nyomorúságot,
és eldugnám a mély tenger fenekére,

bőség és jókedv-jóság jöjjön a helyére!
Higgyük,megváltozhat világ,s az élet!

Mindehhez kívánok boldogabb új évet!””
Muskó Zoltánné

VÁLTOZÁSOK
A változások elindultak, 2016-ban az újév új nevet hoz magával. Ezért tisztelettel kérem ol-

vasóinkat, hogy a jövőben ne az alapszolgáltatás híreit keressék. 
Az új név: Fonyódi Járási Szociális, Család És- Gyermekjóléti Központ. 

További információkat a következő lapszámban olvashatják!

Vagabund - Új év
VAGABUND Vitorlás Sportegyesület ezúton is 

sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván támo-
gatóinak, együttműködő partnereinek, segítőinek és 
táborozóinak.

Újévre készülődve kinek ne jutna eszébe vágyait 
egy tiszta lapra magában feljegyezni és az újév len-
dületével megvalósítani őket. Mi is ezt tettük és meg-
tartottuk egyesületünk „újévköszöntő kajakozását” a 
Balatonon. A hideg ellenére szép számmal gyűltünk 
össze sportkedvelő és kíváncsi természettel megáldott 
emberek valamint Tappancs, egyesületünk kiemelt 
ebe. Az emelkedett hangulatot a szélsőséges körülmé-
nyek sem csorbították, a különleges élmény, a „Tünde 
forró koktél” és a friss házi sütemények pedig csak 
tovább fokozták.

Egyesületünk az idei évben is sok különleges prog-
rammal várja a hozzánk látogatókat. Megkezdtük a 
rendkívüli népszerűségnek örvendő nyári vízisport 
táboraink szervezését.

Készülünk az Optimist kupára és több meglepetés 
sporteseményre is, amikre mindig idejében fény de-
rül. Továbbra is lehetőség van kajakok – kenuk, vi-
torlások bérlésére oktatóval illetve oktató nélkül is, és 
egyéni vitorlásoktatáson való részvételre.

Aki kedvet kapott ehhez a programhoz, bátran je-
lentkezzen:

Vizisport Központ 2015:.
Horváth András, Kocsis Ádám: 70/242-6247
e-mail: vagabundsport@gmail.com
www.facebook.com/vizisportkozpont

Kocsis Ádám
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Bemutatkozik a Szövetség a Polgárokért Alapítvány
A Szövetség a Pol-

gárokért Alapítvány 
Közhasznú Szervezet 
(7400 Kaposvár, Pe-
tőfi tér 4.) 2003-ban 
azzal a céllal jött lét-
re, hogy hatékonyan 
járuljunk hozzá a 
hátrányos helyzetűek 
(nők, romák, csök-
kent munkaképes-
ségűek, szakképzet-
lenek) munkaerő-pia-
ci re-integrációjához, 
munkába, képzésbe 
kerüléséhez. Célunk 
hozzájárulni a térség 
munkaerő-piaci hely-
zetének javításához, 
a munkanélküliség 

csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű embercsoportok 

esélyegyenlőségének javításához. 
Feladatunk munkaerő-közvetítés, ügyfeleink felké-

szítése a munkavállalásra, valamint elhelyezésük első-
sorban az elsődleges munkaerő-piacra. Ennek elérése 
érdekében személyesen keressük fel a térség munka-
erő-piaci szereplőit. 

Szolgáltatásunk során személyes interjú keretében 
felmérjük a kliensek igényeit, munkaerő-piaci és állás-
keresési információkat nyújtunk. Segítünk önéletrajzí-
rásban, tesztírásra való felkészülésben. Kísérjük, köz-
vetítjük, illetve sikeres elhelyezés után utókövetjük kli-
enseinket a tartós foglalkoztatásuk elérése érdekében. 

Jelenleg az AMSZ-2015(3) projekt keretében a meg-
változott munkaképességű álláskeresők foglakoztatá-
sának segítése, felkészítése, munkába helyezése a fel-
adatunk. Alapítványunk a megye több pontján is meg-
található. 

www.szovetsegapolgarokert.hu 
e-mail: soma@t-online.hu 

A Szövetség a Polgárokért munkatársai
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Máltai hírek

Már régóta nem jelentkeztünk a Fonyódi Hírmon-
dóban, mivel úgy tűnt, hogy ez az év az Önkéntesek 
számára, szinte mindenkinek, túl terhelt, túl elfoglalt. 
Szerencsére közülünk mindenkinek van munkája, 
családja, amire áldozhatja idejét, vagy nyugdíjas éve-
iben is képes nagyon sokat tenni szeretteiért. Aztán 
közeledett a Karácsony és a Máltai Szeretetszolgálat 
szokásos élelmiszergyűjtő segélyakciója, az „Adni 
öröm!”. 

A szervezést sajnos nem tudtuk időben elkezdeni, 
de ennek okán olyan pozitív megnyilvánulásokkal 
találkozhattam, amit nem kaptam volna, ha a szoká-
sos módon szervezzük meg az adományozást. Töb-

ben telefonáltak, hogy: „Mi történik? Nem lesz „Adni 
öröm!”? – Mi szívesen megyünk és segítünk”. És a 
kétségbeesésemből, hogy talán meg sem tudjuk szer-
vezni az akciót, mert annyira nincs ideje senkinek, 
pillanatok alatt kimozdított, hogy sorra jelentek meg 
jobbnál jobb emberek és áldozták fel idejüket, hogy 
segíthessenek másoknak. 

Öröm volt számomra az is, hogy egyre több diák 
is jelentkezik erre a szolgálatra. Nagy köszönet érte 
az egész csapatnak. Ezek után pedig, anélkül, hogy 
kérnünk kellett volna, kaptunk egy felajánlást egy 
kedves helyi vállalkozótól is, aki 30 adag főtt étellel 
ajándékozta meg az rászoruló embereket. Hálás kö-
szönet érte!

Több, mint 900 kg tartós élelmiszert tudtunk szét-
osztani Fonyódon és környékén a rászoruló csalá-
doknak. Nagyon köszönjük minden kedves adomá-
nyozónak az adományokat, mert a 900 kg élelmiszer 
bizony nem kevés egy ekkora kisvárosban. A Spar-os 
csapatnak, mint mindig, köszönet a kedvességükért 
és segítőkészségükért, amivel segítették munkánkat!

Ruhaválogatásra és ruha-adományok átadására 
minden pénteken (ünnepnap kivételével) 10-12-ig 
van lehetőség a Szent István utca 63-ban.

Somoskövi Katalin
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Erox Martini a Feng Shui Galériában

Erox Martini több mint két évtizede él az orszá-
gunkban. 

Elmondása szerint a szerelem hozta Magyarország-
ra annak idején. A szerelemből házasság lett. Hat év 
után a kapcsolatnak vége szakadt, ő viszont úgy dön-
tött ittmarad és folytatja az éneklést, amit már Olasz-
országban elkezdett.

Énekórákon elsajátította az éneklés fortélyait. Ezek 

után bátran vállalt fellépéseket, melyek egymás után 
érkeztek Erox legnagyobb örömére.

A „Kifutó” című televíziós műsor hozta meg szá-
mára az átütő elismerést.

Népszerűségét sármos kinézetének, közvetlen stílu-
sának és persze kiváló hangjának köszönheti.

A hazai zenei élet palettáját színesíti a mediterrán 
dalok sokasága, melyeket szívesen énekel közönsé-
gének.Pozitív életérzést sugároznak ismert slágerei.

Nívós éjszakai bárokban énekelt, ez a sikeres idő-
szak hét évig tartott.

Súlyos magánéleti problémái mély nyomot hagytak 
szakmai életében is.

A publikum hívja és várja Erox Martinit, aki nem-
csak világhírű slágereket ad elő, hanem magyar nép-
szerű dalokat is énekel- olaszul.

Ezen az estén a galériában megismerhettük a mű-
vész igazi arcát, a mélyérzésű, de humoros embert is.

A hangulatos estét köszönjük vendéglátóinknak, 
mely fergetegesre, „olaszosra” sikerült.

Nagy Katalin, újságíró

Szeretem a hóesést, bár a hideget nem kedvelem. 
A fűtött szobából nézve azonban csak a tél szépsé-
geit látom, melyhez a keretet a hópelyhek tánca adja. 
Szinte hallom a zenét, mely gyermekként mindig a 
fülemben zsongott ilyenkor. Egyszer megpróbáltam 
eldúdolni, olyan szépnek, légiesen könnyednek hal-
lottam, pedig senki nem zenélt, csak a lelkemben 
muzsikáltak. A hegedű édes-bús dallamát hárfaszó 
egészítette ki. Sajnáltam, hogy nem tudom lekottázni, 
de akkoriban még nem értettem a hangjegyekhez. Így 
csak elmerülten hallgattam a tél szimfóniáját, ahogy 
magamban elneveztem. 

Gyakran eszembe jut a gyermekkorom, amikor még 
minden egyszerű és szép volt, hisz a minket körül-
vevő felnőttek szeretete óvott, védett, hogy gondta-
lanul örülhessünk mindennek. Emlékszem, januárt 
nem szerettem, hisz a karácsonyi ünnepek csillogása 
után rossz volt visszazökkenni a hétköznapok szür-
keségébe. Pedig a Pál-fordulás nálunk vendégjárást 
jelentett. A barátok és a család soha nem feledkezett 
meg édesapánk névnapjáról. Egyik alkalommal egy 
képet festettem ajándékba neki, mely a hitetlen Sault 
hívatott megörökíteni a damaszkuszi úton. Egyedül 
apám dicsérte meg, bár valahogy furcsa volt a hangja, 
mint azoknak, akiket nevetés gyötör, de utolsó ere-

jükkel próbálnak uralkodni érzelmeiken. Sok évvel 
később apám hagyatéka közt rátaláltam erre a képre, 
és könnyesre nevetve magam, hálásan gondoltam az 
ajándékozottra, aki képes volt nevetés nélkül átvenni 
ajándékomat.

Ilyenkor januárban gyakran eszembe jut apám. 
Nem azért, mert egy hideg, januári napon temettük 
el. Sokkal inkább töretlen optimizmusa, példaértékű 
élete késztet emlékezésre.

Lévay Mária  

Téli szimfónia



Fonyódi Hírmondó

Karácsonyi műsor a Bacsákban

A téli szünet előtti utolsó tanítási napjának első ta-
nórájában ünnepelte iskolánk közössége a karácsonyt. 
A múlt hét óta állt a feldíszített karácsonyfa az aula 
közepén, előkészítve és jelezve: advent utolsó heté-
ben járunk...

Ünnepi műsorunkat idén Ady Karácsonyi rege című 
gyönyörű alkotásával nyitottuk, Szabó Gyula előadá-
sában. Ezt követően Csitáry-Hock Tamás Karácsony 
csodájáról szóló gondolatait hallhattuk, mely köré a 
műsor tematikája szerveződött. Hallhattunk ebben 
mókás gyermekverseket (előadók: Rostás Irén, So-
vák Dóra, Horváth Patrícia valamint Somogyi Rebe-
ka), de láthattunk egy remek előadást „Grincs, ami 
kincs” címmel a 10.a osztály színe-javának előadásá-
ban (Horváth Ferenc, Fentős Márió, Szatmári Ádám, 
Kalocsa Ferenc, Balogh Zsolt, Makai Bence, Orsós 
Róbert, Tóth Tamás, valamint Lacza Dorina; a műsort 
betanította: Grüblné Krekovics Gabriella), sőt angol 
és német nyelvű karácsonyi dalokat is énekeltünk 
egy-egy kamarakórus segítségével (karvezetők: Jár-

fás Ildikó, Horváth László)
Az ünnepi műsorunkban biztosítottunk alkalmat 

annak is, hogy az eddigi országos jelentőségű ered-
ményeinket, annak szereplőit köszöntsük, számukra 
apró ajándékkal kedveskedjünk, munkájukat így is 
elismerve. Ők a Krúdy csomagolóverseny első helye-
zettjei, (Bartalus Henriett, Balogh Barbara, Szárnyasi 
Anita; felkészítőik: Beliczky Tamásné, Horváth Gyu-
láné); az ökölvívósportban avatott országos ökölvívó 
junior magyar bajnokaink (Dévényi Dominik, Valkó 
Vivien; edző: Farkas József). Köszönetet mondtunk 
azoknak a tanulóknak is, akik iskolánk felújításában, 
csinosításában vettek részt (Békefi László Botond, 
Bogdán Zoltán, Fi Ádám, Horváth Tamás, Lumej 
Martin, Takács Bálint, Szücs Alex, tanáruk: Tóth Já-
nos).

A remek hangulatú műsort megtisztelte jelenlété-
vel Szamosi Lóránt Főigazgató Úr, akit helyettesei 
(Bévárdi Ildikó, Bodrogi Csaba), és Zádori Miklós 
műszaki vezető is elkísértek. Szintén jelenlétével 
emelte az ünnep fényét Farkas Gábor, Fonyód város 
alpolgármestere, valamint magyar bajnok ökölvívó-
ink edzője, Farkas József is.

Az idei ünnepség a 11. d osztály énekével zárult.
Köszönjük a technikai hátteret a következő kollé-

gáknak, tanulóknak is: Kovács Tibor, Poór László, 
Csizmadia Bence, Szepesi Vivien, Élő Martin. A mű-
sorvezető-narrátor Varga Yvette tanárnő volt.

Sikerekben gazdag, boldog újesztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónak!

Varga Yvette

SZEREZZEN INGYEN MÉG EGY SZAKMÁT!
 

A Siófoki SZC Bacsák György Szakképző Iskolája keresztféléves esti tagozatos képzésben az alábbi 
szakmákat hirdeti meg  2016. januárjától:

• villanyszerelő
• eladó
• pénzügy – számviteli ügyintéző (érettségihez kötött!)
• hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

A képzés időtartama 2 év. Diákigazolvány, ösztöndíj! Felső korhatár nincs!

További információ: 
Siófoki SZC Bacsák György Szakképző Iskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1.
Tel: (85) 361-510
e-mail: iskola@liveedu.bacsak.hu
facebook.com/bacsak.fonyod
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Ötödik hely a futsal megyei diákolimpián
Ötödik helyen végeztek a Bacsák György Szakkép-

ző Iskola futsalosai a megyei diákolimpia döntőjében, 
melynek ezúttal is Fonyód adott otthont.

A tornát a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium csapata nyerte a Munkácsy Mi-
hály Gimnázium és a Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
Műszaki Középiskola együttesei előtt.

Az első helyezett képviselheti megyénket a békés-
csabai országos döntőben.

A csapat tagjai:
Bene Máté, Piukovics Mátyás, Kerék Patrik, Csekk 

Szabolcs, Perduk János, Pa-
muki Márk, Kovács Róbert, 
Horváth Dániel Richárd, 
Kálin Norbert.

Felkészítő tanár: Szilágyi 
Szabolcs

Iskolánk közössége nevé-
ben szeretettel gratulálunk 
futsalosainknak!

Horváth Péter

Újévi focikupa a Zákányiban

Rendhagyó módon, idén nem az év utolsó nap-
ja előtti hétvégén, hanem január másodikán került 
megrendezésre a hagyományos fonyódi szilveszteri 
focikupa. Az újévi kupára keresztelt sporteseményre 
gyakorlatilag két nappal a nevezés megkezdése után 
már nem lehetett jelentkezni, hiszen az eredetileg ki-
írt szisztéma szerint 12 csapat le is adta nevezését. 
Ennek ellenére sajnos a torna előtti este két csapat is 
jelezte, hogy mégsem tudnak részt venni a kupán. A 
szervezőknek nem kis fejtörést okozott a lebonyolítá-
si rendszer átalakítása, de szerencsére minden ment a 
maga útján. 

Három csoportban küzdöttek egymással a csapa-
tok, és ahogy közeledtek a „C” jelzéssel ellátott trió 
mérkőzései, szépen lassan megtelt a Zákányi Kál-
mán Sportcsarnok. A csoportmeccseket követően a 
negyeddöntők már komoly izgalmakat tartogattak. 
A tavalyi bajnok Hangover nem jött el a tornára, így 
minden továbbjutott csapat extra motivációval lépett 
pályára a legjobb nyolc között. A Balaton déli partjá-
ról, Budapestről, de gyakorlatilag egész Somogy me-
gyéről érkeztek játékosok. 

A végig sportszerű újévi kupán végül a Panna, a Tu-
tiabőr, a  Redpool és a Majd Most S.E. jutott a leg-
jobb négy közé. Az elődöntőkben a buzsáki erőkből 

álló Majd Most simán verte a Tutiabőrt, míg a másik 
ágon nagy küzdelemben, a minden évben kiegyensú-
lyozott teljesítményt nyújtó Panna diadalmaskodott a 
fiatalokból összeverbuválódott Redpoollal szemben. 
A bronzmeccsen hamar két gólos előnyt szerzett a vö-
rösmezes Redpool. Talán már az érmeket érezték a 
nyakukon a játékosok, mire feltámadt a Tutiabőr és 
fordított. Hogy ne legyen izgalommentes a vége, arról 
Balogh gondoskodott. Fordított a Redpool és megsze-
rezte a bronzérmet. 

A döntőben két haveri társaság mérte össze erejét. 
A több megyei játékost soraikban tudó csapatok ösz-
szecsapásán jobban játszott a Panna, és hiába próbált 
mindent megtenni a Majd Most S.E., el kellett köny-
velniük, hogy nem most, majd csak jövőre lehet újra 
esélye az aranyéremre. 

A szervezők (Molnár Ákos, Kovács Norbert, Kris-
tóf György) ezúton szeretne köszönetet mondani 
Fonyód város önkormányzatának, a Menthol Bárnak, 
a Fonyódi Petőfi S.E.-nek és Szalai Ferencnek.

A díjakat Hidvégi József, Fonyód város polgármes-
tere adta át, aki megköszönte, hogy minden évben 
ekkora érdeklődés mutatkozik a rendezvény iránt. 
A szervezők Jövőre is várnak minden sportszeretőt 
Fonyódra! Mindenkinek sikerekben gazdag boldog új 
évet kívánunk!!

A torna végeredménye:
1. Panna
2. Majd Most S.E.
3. Redpool
4. Tutiabőr
Gólkirály: Tislér Edvin (Majd Most)
Legjobb kapus: Babina Erik (Tutiabőr)
Mezőny legjobb játékosa: Böröczky Bánk (Red-

pool)
Kristóf György
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Fonyódi Hírmondó

 
Fonyód központjában eladó 52 m2 -es 2. emeleti, 2 szobás lakás. Ár: 8,2 millió Ft. Tel.: 06-30/743-1281

Fonyód Szabadság utcában eladó Balaton - panorámás felújítandó nyaraló 660 m2-es telken. Ár: 
9,5 millió Ft.  

Fonyód Szabadság utcában eladó Balaton - panorámás, 608 m2-es telek. Ár.: 8,5 millió Ft.  
Tel.: 06-30/424-2340  

Fonyódon 78 m2-es 2 szoba nappali-konyhás, magas földszinti lakás eladó. Ára: 14,4 mFt. 
Hosszú távra albérletként kiadó! Tel.: 06-70/276-8488

Rovó kör: Szombatonként 10 órától a Fonyódi Múzeumban. Tanuljuk együtt a rovásírást!  
Mandala kör: Medidatív rajzolás felnőtteknek. Kéthetente péntekenként 18 órától a Kulturális 

Központban. Érd.: 06-20/235-8807 
 Eladó egy Keeway Hurikán robogó és egy Tiffany éjjeli lámpa. Érd.: 06-85/360-483

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó,  
400l-es Zanussi fagyasztó láda 35.000,-Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése, aláírása.

Apróhirdetések
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