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Döntött a képviselő - testület! - a november 26-i ülés összefoglalója!
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Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés kö-
zött végzett tevékenységről szóló polgármesteri tájé-
koztatót.

A Képviselő-testület elfogadta a helyi adókról szó-
ló 19/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módo-
sítását, amely a következő pontokban módosult:

Az építményadó mértéke az északra eső területen 
850 Ft/m2/év a délre eső területén 690 Ft/m2/év.

Ugyanakkor a fonyódi állandó lakhellyel rendel-
kező magánszemélyek adóterheit nem kívánta növel-
ni, ezért számukra a vasúti pálya vonalától északra 
eső területen 500 Ft/m2/év, a vasúti pálya vonalától 
délre eső területén 480 Ft/m2/év mértékű építmény-
adó kedvezményt biztosít. Így a fonyódi állandó la-
kóhellyel rendelkező adóalany adóterhe továbbra is 
az északra eső területen 350 Ft/m2/év, a délre eső 
területén 210 Ft/m2/év.

Szükségessé vált a talajterhelési díjról szóló 
5/2015. (III.26.) rendelet kiegészítése arra vonatko-

zóan, ha nincs mérési lehetőség az adott ingatlanon. 
Ebben az esetben az átalány számítása az állami tu-
lajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. 
(XII.28.) KHVM rendelet 3. mellékletében meghatá-
rozott mennyiségek alapján történik.

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete elfogadta a 2015. évi városi rendezvényekről 
szóló tájékoztatót. A 2016. évi városi kulturális 
programok vonatkozásában továbbra is biztosítani 
szeretné rendezvényeinek a helyi lakosok és a turis-
ták megelégedésére szolgáló lebonyolítását, a helyi 
közösségek, gazdasági társaságok hatékonyabb bevo-
nása érdekében a programok szervezésében aktívabb 
szerepet szánva a Fonyódi Turisztikai Egyesületnek.

A képviselő-testület következő ülése 2015. de-
cember 17-én, csütörtökön 14 órától lesz a város-
háza nagytermében. A testületi ülés teljes anyaga 
megtekinthető a www.fonyod.hu weboldalon. 

Gyurina Mária

PÁLYÁZAT
Fonyód - Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 2016. január hónaptól Fonyód városában újonnan 

létrejövő Család- és Gyermekjóléti Központba szociális asszisztens, esetmenedzsereket és magasabb 
szakmai vezetőt keres, teljes munkaidőben. 

A munkakör legkorábban 2016. január 15-től betölthető.  Pályázati határidő: 2015.12.27
Egységvezető: A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának irányítása.  

Szociális asszisztens: Biztosítja a központ szakmai munkájához szükséges háttértevékenységeket, 
közreműködik az esetmegbeszélések megszervezésében, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott 

szolgáltatásokról, azt érintő változásokról. 
Szociális esetmenedzser: Család-és gyermekjóléti központnál esetmenedzseri feladatok ellátása, úgy 
mint veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, hatósági tevékenységhez kapcsolódó 

feladatok és speciális szolgáltatások biztosításában közreműködés, a járás teljes lakosságára kiterjedően.
A munkakörök és a pályázat részletes leírása letölthető a www.fonyod.hu weboldalról, a dokumentumok 

/ közérdekű menüpont alatt munkakörönkénti megnevezéssel!
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Polgármesteri évértékelő - 2015
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Lassan közeleg az év vége, megkérdeztük polgár-
mester urat, hogyan értékeli a 2015-ös évet, mire a 
legbüszkébb?

- Az idei évben is sok minden fejlődött városunkban, 
én mégis az új Kulturális Központunk működésére, 
közösségformáló munkájára vagyok a legbüszkébb. 
Jó döntés volt a Ház megépítése és sikeresen megtör-
tént a belakása, programokkal való megtöltése, sok-
sok fonyódi örömére. Ez az év bővelkedett kulturális 
élményekben és megjelent két kiváló munka, Fonyód 
történelméről, a Bélatelepi villasorról és híres festő-
inkről.

Ami a város működését illeti, jól indult az idei év. 
Több mint 100 millió forint volt az Önkormányzat 
számláján, intézményeink, gazdasági társaságaink 
költségvetése, vezetése biztosította a stabil, kiegyen-
súlyozott működést és hosszú keresgélés után meg-

találtuk a Polgármesteri Hivatal kiváló vezetőjét is. 
Azonban az élet tele van fordulatokkal: februárban 
felfüggesztették a számlavezető bankunk működését 
és zárolták a város pénzét. Ez a probléma csak néhány 
napig okozott fejtörést a vezetésnek, mert a Fidesz 
kormány másodszor is megsegítette városunkat és a 
több mint 100 millió forintot megtérítette.

 
Folytathattuk fejlesztéseinket, a szezonra elkészült 

a központi strandunk és a bélatelepi kikötő. Nagy 
sikere volt a fövenystrandnak, a játszótereknek, a 
koktélbárnak és az új környezetnek. Amíg zajlottak 
a nyári programok, a gimnázium épületének tetején 
javában folytak a szigetelési és a napelem szerelési 
munkálatok, melyek októberben sikeresen be is feje-
ződtek, így több millió forintot spórolunk a villamos 
energia költségben. Ezzel párhuzamosan két energeti-
kai pályázatot készítettünk elő, melyből az Általános 
Iskola hőszigetelésére nyertünk 150 millió forint tá-
mogatást, melyet idén be is fejez a kivitelező. Mivel a 
tető felújítására nem lesz pályázati lehetőség, a képvi-
selő - testület úgy döntött, hogy saját forrásból a jövő 
év elején azt is felújítjuk. A Kripta villa felújítása is 
a végéhez közeledik, így a jövő év elején szeretnénk 
megtölteni turistacsalogató kiállításokkal.

A két éve folyó csatornázási pályázatunk is idén 
zárul, így Fonyódon 11 utcában készült el a 2005-
ben elmaradt területek csatornázása. Mivel Fonyód 
a gesztora a 18 településen végzett munkáknak, így 
nagy teher hárult kollégáimra, de mindenki megelé-
gedésére sikeresen zárulnak a projektek.

Már figyeljük a megjelenő pályázatokat és tervez-
zük a következő éveket, készítjük elő a további fej-
lesztéseinket, úgy mint a Piac felújítását, az Óvoda 
energetikai megújítását, újabb napelem parkok meg-
valósítását, a Csisztai út megépítését, középiskoláink

folytatás a következő oldalon!
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Jövőre 208 ezer gyerek részesülhet 
ingyenes szünidei étkezésben

Jövőre 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerek részesülhet az iskolai szünetekben is 
napi egyszeri ingyenes étkezésben – ezek az  ingye-
nes gyermekétkeztetés 2016-tól érvényes változásai. 
Az önkormányzatok eddig pályázati úton tudtak részt 
venni az ingyenes étkeztetésben, amelyben az idén 
nyáron 142 ezer gyermek részesülhetett.

A jövő évtől - a tervek szerint - az önkormányza-
toknak már kötelező lesz erről gondoskodniuk nem-
csak nyáron, hanem minden iskolai szünetben. Ennek 
költségeit az állam teljes egészében állja, ezért az idei 
3 milliárd forint után jövőre 4,5 milliárdot fordít erre 
a költségvetésből, ami 50 százalékos emelést jelent. 
Az eljárásmód szerint a szülőnek kell kérelmeznie a 
szünidei étkezést, majd a jegyző állapítja meg a rá-
szorultságot.  

Az ilyen segítségnyújtás mint az ingyenes gyer-
mekétkeztetés jól felfogott érdeke a társadalomnak, 
egyfajta befektetés a jövőbe. Ezt szem előtt tartva 

terjesztette ki idén szeptemberben a kormány az in-
gyenes bölcsődei és óvodai étkezést 92 ezerről 318 
ezer gyerekre. Így a 356 ezer bölcsődés és óvodás 90 
százaléka kap ingyen enni. Ezzel együtt nőtt az étkez-
tetésre fordított összeg is. Míg öt évvel ezelőtt 28-29 
milliárd jutott gyermekétkeztetésre, addig jövőre már 
több mint 71 milliárdot szán erre a kormány.

szerkesztőség
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felújítását, útjaink, járdáink javítását, városunk fásí-
tását, virágosítását. 

Gazdasági Társaságaink is jól zárják az évet.
- Kiemelten megemlíteném az Egészségügyi Non-

profit Kft-t, ahol a 2013-as - 22 milliós veszteséget, 
tavaly - 8 millióra csökkentették és idei évben már 
nem lesznek veszteségesek. Mindemellett mindenki 
megelégedésére jól látják el feladatukat.

- A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egyre maga-
sabb színvonalon látja el feladatát és látszik a mű-
ködésükön a stabil pénzügyi háttér, melyhez a Piac 
bevétele jelentősen hozzájárul. Tervezzük újabb esz-
közök, gépek vásárlását a jobb feladatellátás érdeké-
ben.

- A Konyha Kft. kiválóan látja el feladatát, nagy si-
kere van az iskolák büféjének, rendezvényeken való 
kínálatuknak. Pénzügyileg stabilan működnek és to-
vábbi fejlesztéseket terveznek.

- A Média Nonprofit Kft. egyre több feladatot kap, 
a tájékoztatás mellett a város marketing kialakításá-
ban, megvalósításában, kiadványaink szerkesztésé-
ben, elkészítésében. Jelentős fejlesztéseket hajtottak 
végre pályázatok segítségével.

- Intézményeink mindenki megelégedésére látják el 
feladatukat, pénzügyileg stabilak, költségvetésüket 
tartják. Külön öröm, hogy a Bölcsőde maximális lét-
számmal működik, ami a jövőre nézve bíztató, hisz 

várhatóan nő a gyerek létszám az Óvodában és majd 
az Iskolában is. Mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy az Óvoda felújítása minél előbb megtör-
ténjen. Iskoláink épületeit jó gazda gondosságával 
üzemeltetjük, fizetési, karbantartási problémáink 
nincsenek. Szociális és Gyermekjóléti Központunk 
januártól járási szintű feladatot kap, zökkenő mente-
sen folyik az átszervezés a feladat ellátására.

Idén is sok feladatot vállaltunk és valósítottunk 
meg, a pénzügyi stabilitás, a számlánkon lévő 200 
millió forint, biztonságot, kiszámíthatóságot, tervez-
hetőséget eredményez. Köszönöm mindenkinek aki 
segítette a munkánkat, városunk fejlődését.

szerkesztőség
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Aktuális témák: megkérdeztük a Polgármestert
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November negyedike óta teljes útzár van ér-
vényben a magaspartnál. Mit lehet tudni a mun-
kálatokról? 

Az érintett területek a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. és a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. kezelésé-
ben vannak. Azt a 100 millió forintot, amit korábban 
a kormányzat adott a terület rendezésére, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kapta és ők folytatták le a szük-
séges közbeszerzést is. A kivitelező leszerződése óta 
zajlanak a munkálatok. A lezárt szakaszon 5-600 m3 
földet kell elhordani, utána védőhálóval védik le a 
területet, majd következhet a cserjésítés. A munkák 
biztonságos elvégzése miatt kellett teljes útzárat el-
rendelni. A területet csak azzal a feltétellel adta át az 
önkormányzat munkaterületnek, hogy az elkerülő 
utakra terelt forgalom megnövekedése miatt bekö-
vetkező esetleges úthibákat, vagy egyéb károkat a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját költségén helyre-
állítja a rögzített állapotfelmérésnek megfelelően. A 
munkára 60 napot vállalt a kivitelező, de várhatóan 
karácsony előtt befejeződik a helyreállítás.

A kormány döntésének értelmében 300 milliárd 
forint jut a Balatoni Térség fejlesztésére a 2014-
2020-as Európai Uniós támogatási ciklusban. Mit 
jelenthet ez a régióban és Fonyódon?

Az előző ciklusban 230 milliárd forint jutott a Bala-
tonra, most 70 milliárddal több, és fontos különbség 
még, hogy most komplex fejlesztési programokról 
van szó, nem pedig külön, egymástól független beru-
házásokról. Tehát egy - egy település önálló fejlesz-
tési terveinek is kapcsolódnia kell a térségi fejleszté-
sekhez.

A balatoni fejlesztési tervek között szerepel a má-
sodik balatoni komp, amely Fonyód és Badacsony 
között valósulhat meg. Ez a közel 7 és fél milliárdos 

beruházás nagy lehetőség a városnak, hiszen megújul 
a kikötő, korszerűbb utak lesznek és megvalósulhat a 
körforgalom is.

A tervek között szerepel még a Csisztai út fejlesz-
tése. Ez azért fontos, mert a Csisztai fürdő fejlesztése 
mind Buzsáknak, mind Fonyódnak érdeke, szezon-
hosszabbító céllal, és ehhez egy megfelelő minőségű 
út elengedhetetlenül szükséges. Továbbá nem csak út 
épülne, hanem kerékpárúttal is bővülne ez a közel öt 
kilométeres szakasz.

A Dél – Balatoni vasútvonal további fejleszté-
se szintén része a terveknek. A vasúti közlekedés 
csendesebb és gyorsabb lesz ennek a beruházásnak 
köszönhetően. Ezzel párhuzamosan egy régi terve 
is megvalósulhat a városnak, a fonyódi kikötőtől a 
bélatelepi strandig egy sétány épülhet. Ez egy új tu-
risztikai attrakció lesz és a horgászturizmus fellendü-
lését várjuk tőle. 

További elképzelés még a fonyódi piac fejlesztése, 
ami egy modern vásárcsarnok megépítésével járna. A 
piac teljes modernizálása közel félmilliárdos beruhá-
zást igényel.

Tehát ez az Európai Uniós támogatási ciklus ismét 
jelentős fejlesztéseket hozhat a térségnek és Fonyód-
nak. 

         szerkesztőség

látványterv
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Bemutatjuk: Kristóf Györgyné
1985. augusztusától közel tizenöt éven át könyvelési, pénzügyi vonalon dolgozott egy gazdasági részvény-
társaságnál. 2000-től fonyódi lakos, abban az évben a Mátyás Király Gimnázium gazdasági vezetője lett. Az 
önkormányzat képviselő-testületének tagja volt 2010 és 2014 között. 2013 január elsejétől a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központjában gazdasági referensként dolgozott, egészen 2015. október nyolcadikáig, ami-
kor a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. kinevezett cégvezetője lett.

A városüzemeltetés cégvezetői feladata mit jelent 
az Ön számára?

- Nagyon örültem a felkérésnek, mert ez egy kihí-
vást jelent számomra. Újra gazdálkodási feladatokat 
is elláthatok, amit a Gimnáziumban is szívesen vé-
geztem korábban. Vannak hasonlóságok az akkori te-
vékenységemhez képest, annak ellenére, hogy akkor 
az államháztartáshoz tartoztunk, ez pedig egy gazda-
sági társaság. Az biztos, hogy mindegyik feladat nagy 
szaktudást és szakértelmet igényel. Sokat segített a 
kezdetekkor, hogy volt már rálátásom a városüzemel-
tetés működésére, mivel az előző önkormányzati cik-
lusban képviselőként sok olyan ügyben döntöttünk, 
ami a szervezethez kapcsolódott.

Milyen módon működik a VÜSZ jelenleg?
 

- Minden nap kihívást jelent, hiszen a kft-nek na-
gyon sokrétű a feladatköre. Számos telefont kapunk 
különböző észrevételekkel. Én annak a híve vagyok, 
ha probléma van, igyekezzünk azonnal megoldani. 
Az általunk üzemeltetett intézményekben adódó ap-
róbb gondokat, ha nem is huszonnégy órán belül, de 
amint tudjuk, megoldjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
közterületek tisztán tartására, a városszépítésre. Ezen 
felül fontos az utak karbantartása és a vízelvezető 
árkok tisztítása is, de ezek időigényesebb munkák. 
Jelenleg ötvenhárom állandó dolgozónk van, rajtuk 
kívül alkalmazunk közfoglalkoztatottakat is. Vannak 
munkaegység vezetőink, akikkel minden nap értekez-
letet tartunk. Minden nap készítünk az adott munka-

területek felelőseivel egy aznapi munkatervet, amely 
alapján haladunk és ezen kívül még adódnak ad – hoc 
jellegű feladatok is, az azonnali hibaelhárítás. Újítás-
ként vezettük be, hogy a dolgozóknak munkanaplót 
kell vezetniük, amelynek összhangban kell lennie a 
kiosztott, elvégzendő feladatokkal. 

Mik a tervek a jövőre nézve?

Folynak már a jövő évi költségvetési tárgyalások. 
Ezt mi nagyon nagy részletességgel készítjük elő, 
ehhez felhasználjuk az idei tapasztalatainkat, illetve 
meghatározzuk azt, hogy miben szeretnénk változ-
tatni és ehhez mire van szükségünk. Szeretnénk egy 
arculatváltást végrehajtani, ennek hangsúlyos eleme, 
hogy a közterületeket, parkokat megszépítsük. Foly-
tatni kívánjuk a fásítási programot, ami Alsóbélatele-
pen már látható. A belterületi utak javítása, felújítása 
komoly feladat, fontos, hogy minél több utcát tudjunk 
rendbe rakni. A gépesítés terén is vannak fejlesztési 
terveink. Szintén hangsúlyos lesz a vízelvezető árkok 
tisztítása, rendbe tétele és valamennyi Fonyódra ve-
zető út mentén a lehető legszebb környezetnek kell 
fogadnia az ide látogatókat. Az arculatváltás egyik 
eleme lesz, hogy bárhonnan érkezzenek Fonyódra, 
a település egy megtervezett virágkompozícióval fo-
gadja a vendégeket, az itt élőket egyaránt. Reméljük, 
hogy a buszmegállókat is meg tudjuk majd szépíteni a 
várók cseréjével, ez egy hosszabb távú cél.

A Kollegáktól azt várom el, hogy a megszabott ha-
táridőket minden esetben szigorúan betartsák. Az el-
végzett munkával kapcsolatban is meg van a konkrét 
elképzelésem, az elvárásaimat mindenkivel közöltem 
együttműködésünk elején. Úgy gondolom, érkezésem 
óta kialakult a megfelelő munkakapcsolat mindenki-
vel. Minden dolgozó tudja, hogy az ajtóm mindenki 
előtt nyitva áll, bármi gondjuk, problémájuk, vagy ké-
résük van. Az én értékrendem szerint a leglelkesebb, 
jó munkaerőt meg kell becsülni és remélem, hogy 
akik rászolgálnak, azokat valamilyen formában elis-
merésben tudjuk részesíteni. Az a legfontosabb szá-
munkra, hogy mindenki tudja: Fonyódért vagyunk!

szerkesztőség
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Városszépítés
A novemberben tapasztalható jó időt kihasználva a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
munkatársai több olyan munkát is el tudtak végezni, 
ami idén már nem volt tervezve. Alsóbélatelepen a 
főút mentén fák ültetésével városszépítési feladato-
kat láttak el. A 122 darab gömbkőris fa elültetése a 
VÜSZ fásítási programjának része, mellyel a város-
képet igyekeznek szépíteni. Emellett a már elszáradt 
fákat is folyamatosan pótolják. 

A lakosok a belváros utcáiban is láthatták, ahogy 
munkálatok folynak különböző területeken. Az út-
karbantartás és a vízelvezető árkok tisztítása egya-
ránt feladatot jelentett. Többek között a Domb utca 
környékén, az Érsekújvár utcában, a Mandulás utcá-
ban, a Tabán utcában és a Hegyalja utcában végeztek 
munkálatokat a városüzemeltetés dolgozói. Ezekhez 
a feladatokhoz elengedhetetlen eszköz volt az idén ta-
vasszal vásárolt martaszfalt újrahasznosító gép.

A város számára rendkívüli fontossággal bír a köz-
területek rendben tartása és kitakarítása, így van ez 
a Sándortelepi strand területén is.  Hétvégente az itt 
élők sokan látogatnak erre a frekventált területre, 
ezért folyamatosan takarítják a szemetet és az elhul-
lott leveleket is. 

Fontos az is, hogy a városba érkezők és a helyiek 
is minél rendezettebb, kulturáltabb környezetben tölt-
sék el idejüket Fonyódon. Ehhez az első lépés, hogy 
már a különböző bevezető utak is rendben legyenek. 
Ilyen céllal végeztek munkálatokat december elején 
a Bézsenyi úton is. Eltávolították az út szélét benőtt 
fákat, megtisztították a környéket mindentől, ami a 
biztonságos közlekedést és az út széleinek belátását 
veszélyeztethetné.        

szerkesztőség

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet az 

alábbi területeken strandüzemeltetéssel kapcsolatos alvállalkozói feladatok ellátására: Árpád parti 
strand, Sándortelepi strand, Városi strand (Vitorlás utca), Bélatelepi strand, Alsóbélatelepi strandok 

(Báthory utcai strand, Strand utcai strand, Huszka utcai strand)
A pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzéséhez a pályázónak rendelkeznie kell: jogosítvány, gépjármű, fű-

nyíró (damilos, benzin motoros), vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, APEH és önkormányzati nullás igazolás.
A pályázati dokumentáció átvehető munkaidőben: 2015. december 14. és 23. között, valamint 2016. január 

4-től január 8. 13:00 óráig a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód, Vágó-
híd utca 17. szám (telefon: 85/560-287) alatti irodájában. 

A pályázati dokumentáció díja: bruttó 10.000.- Ft
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Fonyódi Turisztikai Egyesület
2015. december 24. - 2016. január 3.       ZÁRVA
2015. január 4-től (Hétfőtől -Péntekig)  8:00-16:00
Szombatonként          9:00-13:00

Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód

2015. december 28, 29, 30, 31-i munkanapokon 
a szakrendelés szünetel. 
laboratórium:    2015. december 21 –január 3-ig
szemészet:        2015. december 21 –január 3-ig
ortopédia:          2015. december 2., 28- január 3-ig
reumatológia:   2015. november 30., december 3., 
7., 10. 28- január 3-ig. szabadság miatt szünetel.

Ügyeleti telefonszám: +36-85/360-050

Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

2015. december 24. - 2016. január 3. között 
ügyeleti szolgálatot tart.

Ügyeleti telefonszám: +36-20/525-2675

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

2015. december 18. - utolsó tanítási nap
2016. január 4. - első tanítási nap
2016. január 22. - első félév vége
2016. január 29. - félévi értesítők kiadása

Fonyódi Kulturális Intézmények - Könyvtár 
2015. december 21.   9:00 – 13:00
2015. december 22.   9:00 – 13:00
2015. december 23.  9:00 – 13:00
2015. december 24. - 2016. január 3.   ZÁRVA

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2015. december 19. - 2016. január 3. között
 igazgatási  szünet lesz.  Ebben az időszakban az 

ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel.
Az anyakönyvi események (halotti anyakönyvi 

ügyintézés) ügyintézésére telefonos ügyeletet biz-
tosítunk. Az anyakönyvvezető elérhetősége: 

+36-30/696-7752.
Az igazgatási szünet alatt észrevételeiket, 
kérdéseiket az info@fonyod.hu nyilvános 

elérhetőségünkön tehetik meg.

Óvoda és Bölcsőde

2015. december 18-tól ZÁRVA
2015. december 21. - 2015. december 23. 
óvodai ügyelet
Első munkanap:  2016. január 4.  

Fonyódi Múzeum

2015. december 16. - 2016. január 4.   ZÁRVA 
Nyitás : 2016. január 5.

Fonyód Konyha Kft.

2015. december 21. - 2016. január 3. között 
ZÁRVA

Fonyód-Balatonfenyves 
Alapszolgáltatási Központ

2015. december 24. - 2016. január 3.   ZÁRVA

Intézményeink nyitva tartása az ünnepek alatt
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MEGÉRKEZETT! az online időpontfoglalás 
korlátlansága (0-24h) a DERMISZ Kozmetikába!

Már a bejelentkezésnél gondolunk a kényelmedre, 
ezért úgy döntöttünk, hogy az egyik legértékesebb 
dologgal ajándékozunk meg: az IDŐVEL.

Mostantól kényelmesen megtervezheted szépülé-
sed időpontját akár hétvégén, késő este vagy éjszaka, 
mert a jövőben a Dermisz Kozmetika a bejelentkezés 
korlátlanságát biztosítja számodra.

Ha imádod ügyeidet számítógépről, tabletről vagy 
okostelefonról intézni, ez Neked való!

Foglald le időpontodat online már most a 
bwnet.hu/dermiszkozmetika oldalon keresz-
tül. Időpontodról emlékeztető sms-t is kül-
dünk, hogy neked még kényelmesebb legyen. 

A szolgáltatást követően értékelheted sza-
lonunkat és kozmetikusainkat is, mert nálunk 
valóban számít a véleményed.

Ne habozz, mert december 31-ig Vikinél és 
Lillánál az első online foglalásod alkalmával 
20% kedvezményt adunk minden, nem akci-
ós szolgáltatásra.

Online időpontfoglalás: 
bwnet.hu/dermiszkozmetika

Dermisz Professzionális Kozmetika 
és Fényesztétikai Kezelőszalon
8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 

Telefon: 06-30/267-9371

(x)
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Programok december 14-től január 23-ig

December 14 - 17. Hétfőtől Csütörtökig
Adventi Kulturális Hét

Helyszín: Kulturális Központ, 16.30 órától

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

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

December 15. Kedd
Ökumenikus Kulturális Estek: Völgyessy - Szomor Fanni énekesnő előadása

Helyszín: Múzeum, 17 óra

December 18. Péntek
Városi Karácsony - karácsonyi koncert

Helyszín: Mátyás Király Gimnázium, 18 óra

December 18. Péntek
Adventi Vásár

Helyszín: Dísz tér, 12 órától

December 19. Szombat
Adventi Vásár

Helyszín: Dísz tér, 12 órától

December 24. Csütörtök
„Jézuska-váró”: interaktív gyerekelőadás és állatsimogató

Helyszín: Dísz tér, 15 óra

Január 8. Péntek
Rák Katalin, színésznő - művészeti est, közönségtalálkozó

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18 óra

Január 22. Péntek
Magyar Kultúra Napja

Helyszín: Kulturális Központ, 17 óra

Január 23. Szombat
A Szent Korona a legújabb kutatások tükrében

Helyszín: Múzeum, 17 óra

Január 26. Kedd
Ökumenikus Kulturális Estek

Helyszín: Múzeum, 17 óra



Fonyódi Hírmondó

Katolikus miserend

péntek 17:00 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 17:00 óra Plébániatemplom
vasárnap

   9:15 óra Szent István Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 17:00 óra Plébániatemplom
A Ligeti Kápolnában májusig nincs mise!

 
Szombaton az esti szentmisék: 
gyermekmisék:
Január 9., február 13.

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Dec.  20. 9:30 
Dec.  26.  9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet (szombat!)
Jan.    3. 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
A protestáns templomban, József utca 21.
Házi bibliaóra: 2016. Január 13., szerda 

16 óra, Schmidt Jánoséknál 
(Fonyód - Temető u. 44.)

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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Valami van a levegőben…
Mióta az eszemet tu-

dom Fonyódon élek, még 
emlékszem fiatal korom-
ban a pezsgő forgatagra 
a Várhegyen. Csak kí-
vülről figyeltük mi törté-
nik a Tungiban, kiváltság 
volt kívülállóként bejutni 
oda. Ez már régen volt, de 
egyszer csak arra lettem 

figyelmes, hogy ismét történik valami.
Már májusban láttam a mozgolódást a vörös köves 

kerítésen belül: fiatal lányok és srácok füvet nyírtak, 
ágakat vágtak, festettek… Itt valami készül! Felke-
rült a cégér is: Retro Hotel, az étteremre pedig Tun-
gi. TUNGI, megdobbantotta a szívem! Eljött a nyár, 
gyakran sétáltam erre a ragyogó napsütésben. A par-
koló mindig tele volt, az emberek jöttek - mentek. Be 
kellett néznem, nehogy már ne menjek be a Tungiba! 
Kedves személyzet köszöntött, szívélyesen ajánlották 
a napi menüjüket, igen kedvező áron. Gondoltam ki-
próbálom, előző években nem sok jót hallottam, de 
bátor voltam. Jól tettem, rettentően finom volt! Mint-

ha édesanyám főzött volna itt is. Legközelebb az ét-
lapról választottam, nem bántam meg. Ugyanolyan, 
vagy talán még jobb volt.

Eljött az ősz, az utolsó napsugarakat kihasználva 
folytattam sétáimat, és mit látok? Még mindig nyitva 
az étterem. Belépek. Igaz, nincs az a nyári nyüzsgés, 
de ugyanaz a kedves hang fogad, menüjük most is 
van, már a téli ételekkel, és ugyanolyan isteni. 

Beszédbe elegyedtem a felszolgálómmal, Vikivel, 
kiderült, hogy ő az ügyvezető is egy személyben. 
Hosszú távra tervezve vágtak bele az üzemeltetésbe 
párjával, Balázzsal a szállodavezetővel. Mindketten 
fiatalok, de évtizedes vendéglátásban és idegenfor-
galomban szerzett tapasztalattal rendelkeznek. Egész 
évben nyitva lesznek. Ott jártamkor éppen a Lions 
bálra készültek, örültek, hogy a helyiek ismét kezdik 
felfedezni az éttermet, akár ilyen rendezvényekre is. 

Osztálytalálkozó már több is volt, érkeznek az es-
küvői megkeresések, készülnek a saját szervezésű 
szilveszteri báljukra, de várják a családi és céges ka-
rácsonyi vacsorákat, és a ballagási ebédeket. Végre 
- gondoltam magamban, - újra lesz élet a Tungiban!

(x)
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Alapszolgáltatási Központ
A  magányos- be-

t e g - h i t e h a g y o t t 
emberek számára 
mindig mást jelent 
az advent,a kará-
csony,mely mégis
Ö R Ö K a világnak.
MÉGIS:

„”…Ne legyen egy se zord,
ne  legyen egy se zárva,

Ragyogjon mind Messiásra várva!
Sötét,adventi ház,sok ablakos!

MINDEN ESTE NYÍLJÉK EGY ABLAKOD!””
/Túrmezei Erzsébet/

Az elmúlt időszak az Idősek Hónapja volt,sok tar-
talmas-hangulatos eseménnyel.

10.29.:, A Város Kulturális Központban:CALYM-
PA énekegyüttes műsora. Fő sajátosságuk:a klasszi-
kus és könnyűzenei világ hagyományainak ápolása,az 
igényes zenei kultúra terjesztése.

11.05.:Jó illatú-jó hangulatú kézműves foglalkozá-

son voltunk,ahol gyönyörű csokrokat készítettünk,il-
latpárnákat,levendulából, a Kéthelyről érkezett Ani-
kó, Rózsika vezetésével.

11.11.: A Márton-napi műsor, és vacsora nagysza-
bású, kellemes, komplex volt, hálás köszönet minde-
nért. 

 12.02 Az első adventi gyertyagyújtást Láng Edit 
gyönyörű műsorának keretében zajlott.

12.04. Ellenberger Ildikó  kreatív foglalkozást tar-
tott a Város Kulturális Központban ahol saját fenyő-
fánkra készítettük a díszeket. 

Hétköznapjainkat Ellenberger Ildikó,Láng Edit,Plé-
bános Úr, evangélikus Lelkésznő, Ruda Judit teszi 
könnyebbé, színesebbé.

 A Fonyód-Kertcentrum évelős virágözönnel aján-
dékozott minket. Szívességét Kertész Ákos-Szabó 
Nikolett tulajdonosoknak,és munkatársaiknak:Stem-
pek Zsoltnak, Tolnainé Babynak, Szabóné Andinak 
köszönjük.

 Jó érzés a múlt hónap eseményeit újra,meg újra fel-
idézni.

Muskó Zoltánné

LIONS hírek
Lezajlot-

tak a klu-
bunk ado-
mány gyűjtő 
r e n d e z v é -
nyei. 

A legna-
gyobb ren-
dezvényünk 
a jótékony-
sági bálunk, 
melyet no-
vember 7-én 
tartottunk a 

Retró Hotelben. Nagyon jól sikerült. Telt ház volt. 
Többen már nem is fértünk volna el. Köszönjük a 
résztvevőknek, hogy támogatták a klubot, és emel-
ték az est fényét. Külön köszönet két rendszeres nagy 
támogatónknak CMS manufakturingnak, a FONY-
SAT-nak, akik 150.000-Ft-tal, a Balaton Agrár ZRT 
nevében Tavaszi Józsefnek, aki 100.000.-Ft-tal támo-
gatta klubot. De köszönjük azoknak vállalkozóknak 
a támogatást, akik tombola tárgyal járultak hozzá a 
bál sikeréhez. A bálozók nagyon jól érezték magukat. 

Köszönhetjük a fi-
nom vacsorának és 
nem utolsó sorban 
a fantasztikus zene-
karnak is. 

Mint már minden 
évben november 
hónapban rendez-
zük a ruhavásárt.
Most november 
22-én volt, szintén 
a Retró Hotelben. 
Részünkről, és a megjelentek részéről is sikeresnek 
mondható. Érkezik még egy szállítmány, aminek az 
értékesítésére kb 2016. januárjában, vagy februárjá-
ban kerül sor.

A jól sikerült adomány gyűjtésünk lehetővé teszi a 
következőkben is, hogy a segítségért hozzánk forduló 
gyermekeket megfelelő képen segíthessük.

Ez úton szeretnék a klub tagsága nevében Boldog, 
Békés Karácsonyt, és Új Évet kívánni minden kedves 
fonyódinak

Fábián Lászlóné
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Adventi gondolatok
„Nincs annyi sötétség a 

földön, mely egyetlen kis 
gyertya fényét elolthatná.” 

Ez a gondolat jutott 
eszembe, mikor advent első 
vasárnapján meggyújtottam 
koszorúnk első gyertyáját. 

Vártam már erre a pillanatra. Aztán végre elérkezett.... 
Leültem a kanapéra hatalmas békességet érezve vala-
hol belül a lelkem mélyén és elővettem az aznapi igét.

 Hóseás próféta szavai szóltak hozzám: „Térj meg 
Izrael Istenedhez az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál 
el!” Amint elolvastam, tovább is lapoztam. Nem aka-
rok erre gondolni, sokkal inkább valami angyaldalos, 
gyertyafénnyel melengető szavakra. Aztán rögtön el-
szégyelltem magam: ennyire hamis lenne az adventi 
várakozásom? Valóban fontosabb lenne számomra az, 
ami látható, ami dekoráció, mint Krisztus fénye? Hi-
szen advent nem hirdet mást, mint a legfontosabbat 
számunkra: térjetek meg! Ami azt jelenti, vándorolja-
tok vissza az Istenhez! Tőle kérjetek tanácsot, neki sut-
togjátok vagy éppen zokogjátok el bánatotokat és vét-
keiteket. Lássátok be, hogy megannyi rossz és bukás 

okozója a bűnünk, mely ott van bennünk, még akkor 
is, ha titkoljuk. 

Az igazi fényt nem mi teremtjük az otthonainkban, 
Krisztus fénye ragyog körülöttünk, bennünk. Az Úr 
mindannyiunkat megszólít, vezérli az életünket. Ka-
rácsonykor, a betlehemi jászolban úgy közelített meg 
bennünket, amit mindannyian elfogadhatunk. Egysze-
rűen, emberként jött a világba az Isten Fia. Olyan egy-
szerűen, ahogyan mi magunk világra jöttünk. Egyetlen, 
fényes csillag jelezte jöttét az égen, világosság gyúlt 
akkor a sötétben: a Világ Világossága. És ahogyan 
egyetlen gyertya fényét sem olthatja el a sötét, úgy 
sem bennünk, sem körülöttünk nincs annyi sötétség, 
mely Krisztus fényét akár csak elhalványíthatná. Ez a 
világosság ott van bennünk: a magány pillanataiban, a 
mindennapi betevőt megáldó imádságunkban, a hála-
adásban, amely köszönetet mond a hosszú évekért, a 
szeretteinkkel eltöltött percekért. Ott van a szívünkben, 
mely a Megváltó szabadítására vár. A világosság a sö-
tétségben fénylik, térjünk meg Hozzá, hogy az Ő fénye 
tegye igazán meghitté és tündöklővé karácsonyi ottho-
nunkat.    Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, 

evangélikus lelkész-esperes

Meghívó Szentestére
Hozzátok el házamba ma magatok,

hagyjátok a haragot, gyűlöletet,
ha az estémet mosollyal szórjátok,
boldogan ünneplek együtt veletek.

 
Szobámba engedtem erdők illatát,
jöjjetek irigység és harag nélkül,

a fényből, reményből raknak a csodák
fészket, és a béke csendben közénk ül.

 
Csak magatok hozzátok, a szívetek,

szövetség ez most Isten ember között,
gyújtsatok a kételybe egy kis hitet,

mert a Megváltó közénk leköltözött. 
 

A világ most bárhová tart, araszol,
hívlak titeket, kitárom otthonom,
ha szelíden az éjféli harang szól,
utol ér minket ismét a Karácsony.

 
Oldjátok fel a gyilkos feszültséget,

rázzátok le a bánat rút sarát,
tiétek a szeretet, fények égnek,

áldott lesz az étek, szerény vacsoránk.

 

Ha nem jöttök, hát én megyek felétek,
lélekben gyermekes díszeim viszem,

a Szentestén nincs bűn és nincsen vétek,
e fényhozó éj az egyetlen kincsem.

Mezei  István
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Fonyódon is járt a Mikulás
Fonyódon december negyedikétől egészen Mikulás 

napjáig, vasárnapig találkozhattak a gyerekek több 
programon is a nagyszakállúval. Elsőként december 
negyedikén, pénteken a Városi Kulturális Központ 
színháztermében a Fonyódi Alapfokú Művészeti Is-
kola legifjabb növendékeinek fellépésére látogatott el 
a Mikulás. A gyermekek színpadra lépésük és előa-
dásuk után egy csomag ajándékot, egy marék szalon-
cukrot, valamint néhány jó szót kaptak útravalóul. 

December ötödikén, szombaton a már hagyomá-
nyos Mikulás - vonatozásra várták a város gyerkő-
ceit a Blaha Lujza és a Béke utca sarkán. Az évek 
óta Kardos János és a környékbeli vállalkozók által 
szervezett eseményen is ott volt a Télapó. A gyerme-
keknek forró teát, a felnőtteknek forralt bort kínáltak 
a szervezők. Nagy érdeklődés mellett, nagyszerű han-
gulatban zajlott a délelőtti esemény, melyen kicsik és 
nagyok egyaránt jól érezhették magukat.

Szombat késő délután a Kulturális Központ szín-
háztermében a fonyódi Pelso Főnix Színtársulat lé-
pett színpadra, a Jön a Mikulás című színdarabjával. 
Hetek óta készültek a társulat tagjai, hogy a lehető 
legszínvonalasabb előadással kedveskedjenek a kö-
zönségnek. Ahogy tavaly, idén is nagy sikerrel zajlott 
az előadás, melyre sokan voltak kíváncsiak. A darab 
után a Mikulás puttonyából előkerültek a meglepeté-
sek, melyeket a nézőtéren helyetfoglaló kicsik nagy 
örömmel vettek át a szereplőktől. 

December hatodikán, vasárnap a Fonyódi Utánpót-
lás Egyesület U9-es korosztályú labdarúgói Mikulás 
- kupán szerepelhettek a Zákányi Kálmán Sportcsar-
nokban. Ezzel zárultak a Fonyódon szervezett bősé-
ges Mikulás - váró programok.

szerkesztőség
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A Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Táncos siker! 
2015. október 25-én, Nagykanizsán, a III. Cséplő 

Dániel Tánciskolás Emlékkupán junior II. latin kate-
góriában I. helyezést ért el Slezák Domonkos és Ho-
licska Emese. 

A junior I. latin kategóriában Paczolai Bence és Hu-
ber Lili a nyolcadik helyen végzett. Nagyon örülünk 
a szép eredménynek, és gratulálunk minden verseny-
zőnek!

November 20-án a Kulturális Központban  megtar-
tott „Hadd szóljon” koncerten fellépő növendékeink 
igazán színvonalas, változatos műsorral szórakoztat-
ták a közönséget. Gimnazista fiataljaink előadása pe-
dig már igazi zenei élményt nyújtott. A hangverseny 
végén a már lassan hagyománnyá váló süteményezés, 

pogácsázás közben oldódott a koncert izgalma, és kö-
tetlenül beszélgethettünk egymással.       

Kissné Poprádi Enikő

Köszönet a véradásért!

A véradás az önzetlen segítségnyújtás másoknak, 
olyan gesztus, amely mindenképp megbecsülést ér-
demel! 

A vérkészítmények milliók életét menthetik meg 
évente, segíti a szenvedőket, akik életveszélyes körül-
mények között élnek, támogatja az orvosi és sebészeti 
eljárásokat világszerte.

Ezzel a bevezetővel szeretném megköszönni azok-
nak a véradóknak a részvételét akik 2015 november 
4-i véradáson részt vettek. Önzetlen adományukkal a 
társadalmi felelősségvállalás legszebb formáját vá-
lasztják! Érkeztek együtt családtagok, barátok, mun-
katársak, jöttek többszörös véradók és voltak, akik 
először jelentkeztek véradásra.

Köszönet a Fonyódi Önkormányzatnak. Hogy meg-
ajándékozta itallal, édességgel a véradókat!

Köszönet a Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft.-
nek, hogy kulturált körülmények között tudjuk fogad-
ni a véradókat!

Reméljük a 2016-os évben ezekkel az emberekkel 
ismét találkozunk a véradáson és még mások is ked-
vet kapnak az önzetlen segítségnyújtás ezen formá-
jára!

Békés, boldog karácsonyt és sikeres új évet kívá-
nok!

   Sándor Éva véradás szervező
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Mecky és Bódy Magdi a Galériában
Ha Rolling Stone -t em-

legetik, akkor a rock & roll 
legnépszerűbb frontem-
bere, a sokakat megosztó 
Mick Jagger jut eszünkbe, 
ha az Omegát, akkor a Kó-
bor János, akit ilyen szem-
pontból szintén nem kell 
félteni.

 Angol kortársához ha-
sonlóan a nagy hajú fene-

gyerek kemény tónusú, rekedtes hangjával kulcsfigu-
rájává vált a legendás, fél évszázados együttesnek. 

A zenekar a hazai rocktörténetben, úttörőnek bizo-
nyult, egyedülálló nemzetközi sikereket ért el, ame-
lyért Kossuth díjban is részesült. 

Nem tartozom az Omega generációba viszont tu-
dom, hogy a Gyöngyhajú lány, időtlenségével 20 év 
múlva is egyértelműen a szerelmet juttatja eszünkbe, 
a Petróleum lámpa felvétele pedig még ma is kezébe 
kezébe kerül a lemezlovasnak péntek vagy szombat 
este és a húszéves is mozgásba lendül a hallatán. Nem 
szorul különösebb udvarlásra a formáció úgy érzem.

Ahogy néztem Kóbort a beszélgetés alatt, szerin-

tem a Műszaki Egyetemről való indulásakor is éppen 
olyan fricskát mutatott a külvilágnak mint ma. Örökös 
életigenlő, ikonikus ellendrukkere a stencilségnek...

Bódy Margit nevét popénekesként ismerte meg a 
70-es évek közönsége, stílusát kezdettől fogva a pop 
és a dzsessz ötvözése jellemzi. Hangterjedelme kü-
lönleges, négy és fél oktávnyi. 

Szárnyait a Magyar Rádió gyermekkórusában kezd-
te bontogatni. Bejárta Európát, Az USA összes álla-
mában fellépett, amerre járt, siker követte.

Aki ezúttal az esten nem a rivaldafényben, hanem 
testközelből látta, hallotta, azt gondolta, nem változott 

semmit sok-sok év 
után sem, ugyanaz 
a mosolygós, ked-
ves lány, aki volt. 
Nagy utat járt be, 
talán még mindig 
keresi önmagát. 

Köszönet a nosz-
talgikus óráért.

Mellory
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VIII. Greenlife Kupa
Nyolcadik alkalommal szervezték meg a Greenlife 

Kupát Fonyódon, melynek célja a Fonyódi Óvodáért 
Alapítvány megsegítése volt. A december ötödikén 
rendezett futball torna mikulás kupának is beillett, hi-
szen a nevezési díjak és a becsületkasszában elhelye-
zett pénzbeli adományok mellett jelentős mennyiségű  
játékot sikerült átadni az ovisoknak. 

Ahogy minden évben, most is az ország több pont-
jából érkeztek a résztvevők, ráadásul idén már nem-
zetközivé vált az esemény, mert Bécsből is érkezett 
egy csapat. 

Az induló csapatok: Tác -Gorsium , Vasi -Legények, 
D.N.S Nagykanizsa, Vegyes Kozmikusok Magyara-
tád, Antiújpest Dombóvár, Balatonszárszó ifi, Sissy 
Büfé Fonyód, MOL-Százhalombatta, PUB Barcs csa-
pata, valamint az osztrák csapat. 

A lebonyolítás szerint két ötös csoportba sorolták 
a szurkolók alkotta csapatokat, csoportonként két to-
vábbjutó helyért küzdhettek a gárdák.

Túlnyomó részt kiegyenlített, szoros, ugyanakkor 
sportszerű küzdelmeket láthattak a nézők az egész 
nap során. Az egyik csoportot a Sissy Büfé Fonyód 
nyerte, mögöttük a D.N.S. alakulata végzett. A másik 
ötös fogatból a Balatonszárszó nyújtotta a legjobb tel-
jesítményt, másodikként a Somogyi Vegyes Kozmi-
kusok léptek tovább.

A versenykiírás értelmében idén nem voltak he-
lyosztók, a csoport másodikok küzdöttek a harmadik 
helyért, a csoportok győztesei pedig a végső győzele-
mért szálltak harcba.

Ahogy az elmúlt két évben, idén sem volt elég a 
rendes játékidő a döntésre. A harmadik helyet bün-
tetőkkel a D.N.S. szerezte meg, így negyedik a ma-
gyaratádi csapat lett. Hasonló lefolyású volt a döntő 
is, ahol sokáig a címvédő Balatonszárszó vezetett, 
azonban a Sissy Büfé egyenlíteni tudott, a lefújásig 
pedig már nem változott az eredmény. Így tehát a ku-
pagyőzelemről is hetesrúgások döntöttek. Ezt az idén 

főleg ifikkel felálló szárszóiak bírták jobban idegek-
kel, ezzel ismét elhódították a trófeát. Köztük számos 
fonyódi lakosú fiatal játszott, így többen hazai pályán 
ünnepelhették a sikert.

A Sissy Büfé tagjainak vigaszt jelenthetett, hogy ők 
adták a torna gólkirályát, Kajetán Jácint személyében, 
valamint megosztva a legjobb kapust is. Huszár Gá-
bor 2014. után idén is kiválóan védett. Pintér Krisz-
tián, a Somogyi Vegyes Kozmikusok portása is díjat 
kapott, holtversenyben legjobb kapusként.

A jótékonysági labdarúgó kupa elérte célját, hiszen 
mintegy 200.000 Ft-ot sikerült összegyűjteni, vala-
mint minden eddiginél több játékot hoztak a felaján-
lók, ebben a bécsieknek nagy szerepük volt.

Az ovisok ünnepélyes keretek között vehették át az 
új játékokat, melyekkel gazdagodott az intézmény. 
Fradi indulóra történő bevonulásuk nagy sikert aratott 
a jelenlévők körében. 

A hetes rúgó versenyt egy kapus, Tóth Dominik 
nyerte, a Tác - Gorsium csapatától.

Minden helyi és környékbeli cégnek, vállalkozás-
nak köszönet jár, akik első szóra a kezdeményezés 
mellé álltak. A szervezés kapcsán pedig külön kieme-
lendő az ötletgazda, Tapasztó Zsolt, valamint a helyi 
előkészületekben nagy szerepet játszó Kajetán Jácint 
és Domján Milán.

A tervek szerint jövőre is lesz Greenlife Kupa.
szerkesztőség
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Bacsákos ökölvívósikerek

XX.WKF Karate Diákolimpia

Szigetszentmiklós adott otthont november 7-én a 

2015-2016 évi tanév Karate Diákolimpiájának, ame-
lyet idén 20. alkalommal rendeztek meg. A többszáz 
induló között ezúttal is ott voltak a fonyódi Petőfi SE 
versenyzői, és remek szerepléssel tették emlékezetes-
sé ezt a napot. Dicséret illeti a csapat minden tagját! 
Az alábbi eredmények születtek :

Szabó Száva Hargita 8-9 éves +30kg kumite bronz 
érem, 

Pék Kitti kadett kata bronz érem, 
Pék Fanni junior kata bronz érem

Szabó Iván

Hatalmas sikert ért 
el Dévényi Dominik, 
iskolánk 11.D osztá-
lyos tanulója, aki a 63 
kg-os súlycsoportban 
junior magyar baj-
noki címet szerzett a 
Debrecenben rende-
zett országos bajnok-
ságon.

Dominik az LFK 
Balatonlelle verseny-
zőjeként az OB-t kö-
vetően a csehországi 
Usti Nad Labemben 
az Olimpiai Remény-
ségk Versenyén vett 

részt a magyar junior válogatott tagjaként, s itt sem 

talált legyőzőre.

Valkó Viven 
10.D osztályos ta-
nulónk (szintén az 
LFK Balatonlelle 
színeiben) juni-
or magyar bajno-
ki címet szerzett a 
Vecsésen rendezett 
női ökölvívó orszá-
gos bajnokságon a 
46 kg-osok mező-
nyében.

Mindkét tanulónknak, valamint edzőjüknek, Far-
kas Józsefnek is iskolánk egész közössége nevében 
szívből gratulálunk a szép eredményekhez.

Horváth Péter

Katona-Kiss tanárnő a Bajnokok Kupáján
A Bacsák György Szakiskola pedagógusa, Kato-

na-Kiss Erzsébet tanárnő is tagja volt a múlt hónap 
elején a spanyolországi Grand Canarián rendezett 
Strandkézilabda Bajnokok Kupáján induló OVB-Bea-
ch Girls csapatának.

Katona-Kiss tanárnő csapata csoportjából továbbju-
tott az elődöntőbe, s végül az előkelő negyedik helyet 
szerezték meg a rangos megmérettetésen.

A szép sikerhez e helyről is szeretettel gratulálunk!

Horváth Péter
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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 
 200 literes, hat fiókos VZ 20 tip típusú fagyasztószekrény eladó! Ár: 28.000,- Ft. Tel.: 06-70/275-6721 
 

Egyszemélyes ágy olcsón eladó! Ár: 8.000,- Ft / db.  
Kerékpár eladó! Husquarna AC 230 típusú fűnyíró eladó! Érd.: 06-30/699-0377 

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

Újszerű állapotban lévő, ágyneműtartós 140*180 cm-es franciaágy eladó. Tel.: 06-30/482-0738 
 

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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