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Fonyódi KuIturális lntézmények - Könyvtár
Cím: 8640 Fonyód, Szent István u.29.

Telefon - Fax: +36-85/560-033; Honlap: http://konyvtar.fonyod.hu;
E-mail: konyvtar@fonyod.hu

Nyitva tartás; H: 8:30-17:00; K: 11:30-17:00; SZ: 8:30-17:00;
  Cs: 10:00-18:00; P: 8:30-17:00; SZO: 8:30-13:00

Impresszum:

Fonyódi Hírmondó - Fonyód Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
Felelős kiadó: Fonyód Város Önkormányzata 

Főszerkesztő: Kajetán Jácint, Szerkesztő: Pánczél Péter, Tördelő: Gál Tamás, Címlap fotó: Bőszén Máté
Cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19. 

Fax: +36-85/562-999 Mobil: +36-20/521-7002
Email: hirmondo@fonyod.hu; media@fonyod.hu

A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül! Az olvasói levelek tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem 
vállal. Következő lapzárta: 2014. január 24.

Fonyódi Múzeum
Cím: 8640 Fonyód, Bartók Béla utca 3.

Tel: +36-85/560-392, Honlap: fmhe.hu; E-mail: fonmuzeum@t-online.hu
Nyitva tartás: K - P: 10:00-14:00; SZO: 10:00-12:00; szünnap: vasárnap és hétfő

csoportoknak előzetes bejelentés alapján más időpontban is

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

E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; +36-85/360-666; Fax: +36-85/562-999
A hivatal általános ügyfélfogadása: SZ: 8:00-12:00; 13:00-16:00 P: 8:00-12:00

Közérdekű információk

Egészségügyi Nonprofit Kft.
Cím: 8640 Fonyód, Szent István u. 27.

Telefon: +36-85/560-910; +36-85/560-980; Fax: +36-85/560-976 E-mail: ekht@t-online.hu
Ügyelet: Telefon: +36-85/360-050 Hétköznap: naponta 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.

Hétvégén és ünnepnapokon: reggel 8:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.

A Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Cím: 8640 Fonyód, Fő u.19. Telefon: (+36-85) 560-054, +36-360-160, E-mail: hivatal@fonyod.gov.hu

Honlap: www.somogy.gov.hu
H: 8:00-12:00, 13:00-16:00; K: 8:00-12:00, délután nincs ügyfélfogadás;

SZ: 8:00-12:00, 13:00-16:00; CS: 8:00-12:00, délután nincs ügyfélfogadás;
P: 8:00-13:00

A Járási Hivatal fonyódi okmányirodájának ügyfélfogadási rendje: H: 8:00-12:00; 13:00-16:00 K: 8:00-
12:00; 13:00-16:00; SZ: 8:00-12:00; 13:00-16:00; CS: -; P: 8:00-13:00

Fonyódi Városfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.

Telefon / Fax: +36 85/560-287
E-mail: info@fonyodert.hu

Weboldal: http://fonyodert.hu/
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Döntött a képviselő- testület! - a 2013. december 19-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és…

- egyetértett és hozzájárult, hogy a Somogy Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Fonyódi Rendőrkapi-
tányságának eddig megbízott kapitányságvezetőjét 
Dr. Heffer Attila r.alezredes Urat 2014.01.01 napjá-
val kinevezzék.

- elfogadta a helyi Rendőrkapitánysággal kötendő 
együttműködési megállapodást, mely szerint a város 
közterület-felügyelője együttműködve végzi felada-
tát a rendőrséggel a városi közterületi rend és köz-
biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

- döntött az egyes szociális tárgyú önkormányzati 
rendeletek módosításáról

- a 2014. évre előterjesztett munkatervi javasla-
tot elfogadta, mely a testület 2014. évi munkájának 
ütemtervét határozza meg. 

- elfogadta a Pelso-Kom Kft-vel megkötendő hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiegé-
szítő megállapodását, mely meghatározza a hulladék-
szállítás napjait az alábbiak szerint.

 A települési szilárd (vegyes) hulladék elszállítása:
• hétfő
• július 14. és augusztus 23. között: hétfőn és pén-

teken
A zöldhulladék szállítása:
• március 5.
• március 26.

• április 23-tól szeptember 17. között: kéthetente 
szerdán

• október 8.
• november 12.
• december 10. napokon
A lomhulladék elszállításának időpontjai:
• 2014. május 5-9. Fő utca és a Fő utcától nyugat-

ra
• 2014. május 12-16. Fő utcától keletre
A testület, következő rendes ülése február 6-án, csü-

törtökön lesz a városháza nagytermében. A testületi 
ülés teljes anyaga megtekinthető a www.fonyod.hu 
weboldalon.

Fonyódi Polgármesteri Hivatal 
 pályázatot hirdet műszaki asszisztens munkakör betöltésére.

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet műszaki asszisztens munkakör betöltésére, a Pályáza-
tírói és Beruházás lebonyolítási csoport keretén belül. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január  31.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikusan a hivatal@fonyod.hu e-mail címre vagy személye-
sen a Városi Polgármesteri Hivatalnál (8640 Fonyód, Fő u. 19.) történő átadással.

További, részletes információt a www.fonyod.hu weboldalon, illetve 
Nagy Brigitta titkársági osztályvezetőtől kérhet a +36 85/562-990-es telefonszámon.

Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása 
 pályázatot hirdet intézmény vezető munkakör betöltésére.

A Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása pályázatot hirdet intézmény vezető munkakör betöltésére, 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló ”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január  31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása címére   

történő megküldésével (8640 Fonyód, Fő u. 19.), személyesen a Városi Polgármesteri Hivatalnál (Fonyód, 
Fő u. 19.) történő átadással. További információt Nagy Brigitta titkársági osztályvezetőtől kérhet 

a +36 85/562-990-es telefonszámon.
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Megyei szinten is kiemelkedően magas a Fonyódi 
Önkormányzat által kezelt pályázatok száma – hang-
zott el a Somogy Megyei Önkormányzat Terület-
fejlesztési Bizottságának ülésén. 

Összegeztük a Polgármesteri Hivatal által kezelt 
pályázatokat, melynek adatai valóban nagy pályáza-
ti kedvről tesznek bizonyságot. Folyamatban lévő, 
jelenleg futó projektek összköltsége városi szinten 
megközelíti az 1,5 milliárd forintot. Ez mellett a 

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megva-
lósítását Célzó Önkormányzati Társulás székhelye-
ként a Hivatal szakmai apparátusának kezelésében 
van a Társulás 18 milliárd forint összköltségű ki-
emelt kormányzati projektje. 

A táblázatok az Önkormányzat kiemelt pályázata-
it tartalmazzák (nem teljes 
körű a felsorolás) a megje-
lölt szempontok szerint. 

Kiemelkedően magas a pályázatok száma

Nyertes, folyamatban lévő pályázataink

Árpád - parti védőmű Árpád - parti vízelvezető árok

Cím Összköltség támogatás önerő
támogatási 

%

támogatási 
szerződés 
dátuma

projekt 
lezárásának 

dátuma

2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás-
támogatása

35 906 000 35 906 000 0 100 2013.12.10

Polgámesteri Hivatal - 
Szervezetfejlesztése

21 939 250 21 939 250 0 100 2013.11.19 2014.10.31

Árpád - parti védőmű fejlesztése 11 180 877 5 590 438 5 590 439 50 2013.10.29 2013.11.15

Somogy Megyei Mátyás Király 
Gimnázium konyhájának felújítása

25 339 902 19 313 822 6 026 080 76 2013.10.24

2013. évi Szent István napi 
rendezvények Fonyódon

4 038 600 3 000 000 1 038 600 74 2013.10.21 2013.08.20

"Legyél te is természettudós!" - 
Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás 
Király Gimnáziumban

337 500 000 337 500 000 0 100 2013.03.29 2014.06.30

Családbarát és vízisport célú 
fejlesztések Fonyód város 
természetes fürdőhelyein - VÜSZ

458 225 859 344 953 522 113 272 337 75 2013.03.21 2015.02.28

Fonyód Városközpont funkcióbővítő 
fejleszétse

552 353 798 391 376 786 160 977 012 71 2010.10.22 2015.04.30

Összesen: 1 446 484 286 1 159 579 818 286 904 468

Cím Összköltség támogatás önerő
támogatási 

%

támogatási 
szerződés 
dátuma

projekt 
lezárásának 

dátuma

Napelemes rendszerrel villamos 
energia kiváltása Kollégiumnál

35 848 798 35 848 798 0 100

Épületenergetikai fejlesztés - Óvoda 174 664 522 148 464 844 26 199 678 85

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra - fejlesztésére, 
felújítására

22 755 255 18 204 204 4 551 051 80

A fonyódi óvoda szolgáltatásainak 
fejlesztése

4 026 886 4 026 886 0 100

OVI-FOCI 25 000 001 20 000 000 5 000 001 80

Összesen: 262 295 462 226 544 732 35 750 730

Nyertes, folyamatban lévő pályázataink

Támogatói döntésre váró pályázataink
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Támogatói döntésre váró pályázataink

Intézmények, Egyesületek pályázatai - Önkormányzati közreműködéssel

Ezeken felül fenntartási időszakban van, tehát fo-
lyamatos beszámolási és jelentéstételi kötelezettség 
terhel kiemelten 11 db pályázatot, melynek összér-
téke közel 268 millió forint. Mindezeken felül több 

„kisebb” összköltségű projekt sikeresen lezárult, mint 
például a városi rendezvényekre beadott pályázatok. 

Jelenleg a 2014-2020 évi pályázati ciklus projekt- 
ötleteit készíti elő az Önkormányzat és apparátusa. 

Cím Összköltség támogatás önerő
támogatási 

%

támogatási 
szerződés 
dátuma

projekt 
lezárásának 

dátuma

2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás-
támogatása

35 906 000 35 906 000 0 100 2013.12.10

Polgámesteri Hivatal - 
Szervezetfejlesztése

21 939 250 21 939 250 0 100 2013.11.19 2014.10.31

Árpád - parti védőmű fejlesztése 11 180 877 5 590 438 5 590 439 50 2013.10.29 2013.11.15

Somogy Megyei Mátyás Király 
Gimnázium konyhájának felújítása

25 339 902 19 313 822 6 026 080 76 2013.10.24

2013. évi Szent István napi 
rendezvények Fonyódon

4 038 600 3 000 000 1 038 600 74 2013.10.21 2013.08.20

"Legyél te is természettudós!" - 
Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás 
Király Gimnáziumban

337 500 000 337 500 000 0 100 2013.03.29 2014.06.30

Családbarát és vízisport célú 
fejlesztések Fonyód város 
természetes fürdőhelyein - VÜSZ

458 225 859 344 953 522 113 272 337 75 2013.03.21 2015.02.28

Fonyód Városközpont funkcióbővítő 
fejleszétse

552 353 798 391 376 786 160 977 012 71 2010.10.22 2015.04.30

Összesen: 1 446 484 286 1 159 579 818 286 904 468

Cím Összköltség támogatás önerő
támogatási 

%

támogatási 
szerződés 
dátuma

projekt 
lezárásának 

dátuma

Napelemes rendszerrel villamos 
energia kiváltása Kollégiumnál

35 848 798 35 848 798 0 100

Épületenergetikai fejlesztés - Óvoda 174 664 522 148 464 844 26 199 678 85

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra - fejlesztésére, 
felújítására

22 755 255 18 204 204 4 551 051 80

A fonyódi óvoda szolgáltatásainak 
fejlesztése

4 026 886 4 026 886 0 100

OVI-FOCI 25 000 001 20 000 000 5 000 001 80

Összesen: 262 295 462 226 544 732 35 750 730

Nyertes, folyamatban lévő pályázataink

Támogatói döntésre váró pályázataink
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Közéleti kommunikáció és együtt gondolkodás érdekében…         
A Fonyódi Polgármesteri Hi-
vatal közreműködésével 2013 
novemberében vállalkozói fó-
rum került megrendezésre. A 
rendezvény célja elsődlegesen 
az volt, hogy a város gazdasági 
életét meghatározó helyi vállal-
kozók segítségével megfogal-

mazódjanak a település további fejlődését elősegítő 

célok és tervek. A megjelentek közül sokakban fel-
merült az igényt a Fórum rendszeresítésére, mely pár-
beszédet biztosít a város vezetése és a gazdasági élet 
szereplői között. 
Ha Ön, mint vállalkozó szívesen részt venne követke-
ző Fórumunkon, kérjük, küldje el vállalkozása adata-
it (név, cég név, székhely) és e-mail elérhetőségét az 
alábbi címre: hivatal@fonyod.hu

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

A Megyehét történelmi előzményeiről: 1498. janu-
ár 6-án, Vízkeresztkor II. Ulászló király a vármegyék 
közül elsőként Somogynak adományozott címer-és 
pecséthasználati jogot. Ebből az alkalomból tartják 
minden év januárjának elején az ünnepi Megyehetet. 

A megyecímer adományozásának 516. évfordulója 
alkalmából rendezett Megyehét ünnepségsorozata ja-
nuár 6-án délelőtt kilenc órakor zászlóbontással vette 
kezdetét a kaposvári Vármegyeházánál. A megyei vá-
rosok zászlói között ott lobogott Fonyód zászlaja is. 
Azt követően, a díszteremben a hagyományos ünnepi 
közgyűlésen átadták a megyei kitüntetéseket. 

Pro Comitatu Somogy díjat és megyecímerrel díszí-
tett aranygyűrűt kapott Fésűs Éva meseíró és Vörös 
Tamás, Somogy megye főjegyzője.

Fonyód város büszkeségeként a megyei munkássá-
gáért Somogy Polgáraiért díjat kapott dr. Ács Zoltán, 
a Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephelyének 
vezetője. Rajta kívül huszan részesültek hasonló 
megtiszteltetésben. 

Dr. Ács 
Zoltán a 
F o n y ó d 
Médiának 
elmondta: 
meglepte a 
jelölés, de 
nagy meg-
tiszteltetés 
s z á m á r a 
a kitünte-
tés, me-
lyet egész 
é l e t é b e n 
végzett tö-
rekvő, becsületes munkássága elismeréseként kapott. 

Mindezt leginkább édesapja szellemi örökségének 
titulálta. Ennek a továbbiakban is meg kíván felelni, 
pályafutása hátralévő részében is ebben a szellemben 
fog tevékenykedni. 

Fonyódi kitüntetetett 
a hagyományokra épülő ünnepi Megyehéten.

Dr. Ács Zoltán, a Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali telephelyének vezetője: 1980-ban végzett Pécsett. 
Az ajkai kórházból került Somogyba, és 26 éve áll a somogyi betegek szolgálatában. 2013 februárjától a 
megyei kórház marcali telephelyének vezetője. Megszervezte a krónikus, illetve az időskori ellátást, 20 
évvel ezelőtt vezetésével kezdődött meg a gasztroenterológiai ellátás. Számos konferencia előadója, gaszt-
roenterológiai és belgyógyászati témájú cikkek társszerzője. 
Tíz éven át a lengyeltóti katolikus egyházközség világi elnöke volt, jelenleg a fonyódi egyházközség  

képviselő-testületének tagja, a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja.
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A 2014. évtől új közszolgáltató – a Pelso-Kom Kft 
- látja el városunkban a hulladék elszállításával kap-
csolatos feladatokat.  

A hulladékszállítás rendje nem változik! Továbbra 
is hétfői napokon (a nyári fő szezonban 6 alkalommal 
hétfőn és pénteken) kerül elszállításra a kommunális, 
háztartási hulladék!

Amennyiben a hulladékszállítással kapcsolatban 
kérdése, vagy észrevétele van, vagy vállalkozóként 

még nem jelentette be, milyen 
módon igényli a 2014. évben a 
hulladék elszállítását, kérjük, 
írjon az info@fonyod.hu  cím-
re! Mindenkinek igyekszünk 
segíteni! 

Fonyód Város Önkormány-
zata

Segítünk! 

Mit tudhatunk Takács Róbertről?
- Törzsgyökeres fonyódi vagyok, születésem óta itt 

élek. Ide jártam iskolába és itt kezdtem el dolgozni 
is. 2004-ben az Önkormányzathoz kerültem, mint 
hatósági ellenőr és piacfelügyelő. 2006 óta vagyok 
a Városüzemeltetésnél, vagyongazdaként kezdtem. 
A közterületek és az ingatlanok bérbe adása volt a 
feladatom, illetve minden bevétellel járó tevékeny-
ség hozzám tartozott. 2013 októberétől vagyok a 
Városüzemeltetés ügyvezetője, először háromhavi 
kinevezéssel, majd miután elégedettek voltak a mun-
kámmal, január elsejétől megkaptam 2014. évre is a 
megbízást.  
Milyen változtatásokat hajtottak végre az Ön ve-
zetésével?

- Új műszaki igazgatót kellett keresnünk, akit Hor-
váth József személyében találtunk meg. Ő is fonyódi, 
építési vállalkozó volt, bizonyára sokan ismerik. 

Ez volt a legsürgősebb változtatás 2014 
elején. 2013 márciusa óta a Városüze-
meltetés átvette az intézmények üzemel-
tetését is, például iskolákat, kollégiumot. 
Kialakult már a rend, de nem kevés fel-
adattal jár ezeknek a feladatoknak koor-
dinálása. Ezek megszervezése és a haté-
kony működtetés a célunk.
Mit vár 2014-től?

- Ez egy nehéz év lesz! Egyre nagyobb 
ez a cég, jelen pillanatban negyvenhárom 
állandó dolgozónk van és harminc köz-
munkással dolgozunk.  Ez a létszám úgy 
áll össze, hogy az intézményekben dol-
gozó takarítókon, karbantartókon kívül, 
közterületekre húsz emberünk van. Az 

Ordacsehi strandtól Bélatelepig a mi felelősségünk 
az összes közterület. Az intézményeken felül az uta-
kat, a temetőt, húsz hektár zöld területet gondozunk, 
és tizenegy strandunk van. Szeretnénk munkánkkal a 
lakosság és az ide látogató turisták megelégedésére 
szolgálni. 
Mi a vezetői filozófiája?

- A csapatmunkában hiszek! A különböző területek 
irányítóival minden hét elején leülünk és megbeszél-
jük a heti feladatokat. Meghallgatom és elfogadom a 
véleményüket, javaslataikat. Közösen kell kivívnunk 
a Városüzemeltetés megbecsülését, hogy minél elé-
gedettebbek legyenek az emberek velünk!  
Mit üzenne az olvasóknak?

- Egy várost úgy lehet jól gondozni, ha együtt tu-
dunk működni az ingatlan tulajdonosokkal. Nekünk 
nagy könnyebbséget jelent az, ha mindenki eleget 
tesz jogszabályi kötelezettségének a saját területén. 

Október óta új ügyvezetője van a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Közhasznú Nonporift Kft-
nek. Takács Róbert 2004 óta áll Fonyód szolgálatában. Ideiglenes kinevezése után munkájával kivívta, hogy 

2014-nek is az Ő vezetésével vágjon neki a VÜSZ.

Bemutatjuk: Takács Róbert 
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Református közlemény

Szeretettel köszön-
töm az Olvasókat a 
fenti zsoltár idézettel 
(Zsoltár 73, 28) mely 
a 283 éves herrnhuti 
„Lossung”, bibliaol-
vasó útmutató 2014-es 

Igéje. Sok tekintetben gazdag és tartalmas esztendőt 
zárhattunk le. Sok találkozás, eszmecsere, ünnep van 
mögöttünk, mellyel közelebb kerülhettünk egymás és 
a világ megértéséhez. S ez jó. De be kell vallanunk, 
hogy egy olyan év előtt állunk, amikor sokan, sokfé-
leképpen akarnak közel kerülni hozzánk. S ez nem 
biztos, hogy jó. A zsoltár írója tudja, hogy csupán Is-
ten közelsége az, mely az ember számára jó, inspirá-
ló. Hisz, ha átéljük ennek a közelségnek a valóságát 
a mindennapokban, az ünnepekben, akkor magunk-
hoz és a körülöttünk lévő emberekhez is közelebb 
kerülhetünk. Mert Isten közelsége nem elválaszt, 
nem szeparál, hanem épp ellenkezőleg: megnyit, 

közelebb visz, közösségbe vonz, összeköt. A zsoltár 
eredeti nyelvén, héberül a „qrb” igének több jelen-
tése van. Jelenti azt is, hogy „közel lépni”, „áldoz-
ni”, „áldozatot hozni”, de a főnévi változata „anya-
méhet” is jelent. Az Isten közelségében az ember tud 
és akar is áldozatot hozni Istenért, hitéért, másokért. 
Az Isten közelsége valóban „anyaméh” védettségét, 
biztonságát jelenti a számunkra az új esztendőben 
is. Gazdag jelentésű szó, mint amiként a magyar 
nyelvünkben a „közelség” szavunk is. Ha játsza-
dozunk és ízlelgetjük ezt a szót, akkor fellelhetünk 
benne egy spirituális többletet: Közel-s-ég. Igen, az 
„Ég” közel van hozzánk, Jézus Krisztusban. Az Is-
ten közelsége Jézusban a legteljesebb, hisz Ő a létra, 
az ajtó, az ablak, mely ma is nyitva áll előtted! Mi, 
kései Tanítványok, evangélikus keresztények azon 
munkálkodunk, hogy az Istenhez vezető utakat, ajtó-
kat, lehetőségeket megmutassuk mindenki számára. 

Czöndör István

Az idei évtől kezdve a magyar egyházban is pa-
rancsolt ünnep január 6; vízkereszt napja. Sokan 
értetlenül állnak ez előtt a változtatás előtt, amely 
csak nekünk új, hisz Európa több országában min-
dig is munkaszüneti nap volt.
Vízkereszt ünnepe sokkal ősibb, mint karácsony 
ünnepe. Alexandriai Szent Kelementől tudjuk, 
hogy már a II. század végén megünnepelték e na-
pon Krisztus megkeresztelkedését, kapcsolódva 
az egyiptomi hagyományhoz, mely szerint e na-
pon merítettek a Nílus vizéből, s megszentelték 
azt. A IV. század legelejétől kezdve már állandó 
ünnepként ülték meg e napot.
Az ünnep görög neve epifánia, megjelenés. Víz-
kereszt ünnepe tulajdonképpen Krisztus nagy 

megjelenésének az eseményeit kapcsolta össze 
egyetlen egy gondolattá: az Isten eljött közénk, s 
megmutatta nekünk az örök élet felé vezető utat, 
Jézus Krisztusban. A jézusi epifániának az e na-
pon megünnepelt eseményei: 1. Jézus születése 
és a napkeleti bölcsek imádása. 2. Jézus megke-
resztelkedése a Jordánban. 3. Jézus első csodája a 
kánai menyegzőn.
A keresztény ember Epifánia napján szemléli a 
közénk érkezett Urat. Ha az idei évtől hazánk-
ban is parancsolt ünnepként üljük meg vízkereszt 
napját, ez legyen alkalom arra, hogy szemléljünk 
Istent, aki megmutatja magát nekünk, s e találko-
zásban megajándékoz minket a hit kegyelmével.

Neumajer  Zoltán - plébános

„De nekem olyan jó Isten közelsége.”

Vízkereszt ünnepe

Miklósi H. Koppány lelkész az 
alábbiakról tájékoztatja a reformá-
tus hívőket:

Református istentiszteletek: va-
sárnaponként 11 órától a Protes-
táns Templomban (József utca 21.)

2014-ben hét alkalommal tartunk 
úrvacsorát:

• Böjt első vasárnapja (Március 9.)

• Húsvét (Április 20.)
• Pünkösd (Június 8.)
• Újkenyér ünnep (Augusztus 31.) 
• Újbor ünnepe (Október 26.)
• Advent első vasárnapja (November 30.)
• Karácsony (December 25.)
Az úrvacsorai alkalmak előtt egy szombat estén 

(később közlendő időpontban)  előkészítő áhítatot 
tartunk.
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Kriszta néni, is-
kolánk volt igazga-
tója, aki majdnem 
két évtizedig vezette 
intézményünket, de-
cemberben elment 
közülünk. Bár hal-
lottunk, tudtunk évek 
óta tartó, hosszú és 
fájdalmas elmúlásá-
ról, mégis mindany-
nyiunkat váratlanul 
érintett halálhíre. 

Kováts Antalné Simon Krisztina Mohácson szüle-
tett, diplomáját Budapesten szerezte. Pályáját a nagy-
kanizsai zeneiskola zongoratanáraként kezdte, majd 
Kaposvárra került. Szakmai pályafutása gyorsan ívelt 
felfelé, hamarosan megyei zongora-szakfelügyelő-
ként dolgozott.

1987-ben nyerte el a fonyódi zeneiskola igazgatói 
állását, s vezetői munkáját töretlenül folytatta 2003-
ig. Még abban az évben beindította az óvodában a ze-
nei nevelést, a „zeneovit”, immár 25 éve folyamatos 
az óvodás gyerekek zeneoktatása Fonyódon. 

Az 1990-es években sorra hozta létre a kihelyezett 
tagozatokat, először Boglárlellén, Lengyeltótiban, 
Balatonfenyvesen és Balatonszemesen, majd Orda-
csehiben, Látrányban, végül Andocson és Karádon, 
ezzel a déli-parton - a siófoki mellett - a legjelentő-
sebb zeneiskolává téve Fonyód város zeneiskoláját.  
A tagozatok későbbi önállósodásáig valamennyi he-
lyen Kriszta néni látta el a szakfelügyeletet.

A Zeneiskola a fonyódi kulturális közéletben egyre 
fontosabb szerepet töltött be. Az Ő ötlete nyomán vált 
rendszeressé a városi karácsonyi hangverseny, vala-
mint az ünnepségeken, kiállítás megnyitókon mindig 
szóló élő zene. Két évig vezette a balatonboglári Ba-
laton Vox kórust.

Növendékei sikeresen szerepeltek a szakmai verse-
nyeken, zenei fesztiválokon és találkozókon. 

2003-ban ment nyugdíjba, de 2006 júniusáig - míg 
egészsége engedte - tanított a tagozatokon.

Elhatalmasodó betegsége miatt fiai Kaposvárra köl-
töztették és ők gondoskodtak róla.

Munkájának elismeréseként 2008-ban kapta meg a 
Fonyód Polgáraiért díjat.

Színes, élénk, vidám, szuggesztív egyéniség volt, 
optimizmussal, derűvel, élettel teli lénye mindenkit 
magával tudott ragadni. Szerető anya volt, aki min-
den hétvégén lelkesen készült fiai vendéglátására, és 
szerető gyermek, aki édesanyjáról az utolsó percig 
példaértékűen gondoskodott.

Tudjuk, az élet nincs elmúlás nélkül. A fájdalom 
mély és csak az idővel enyhül. De soha nem múlik 
el teljesen, mert az emlékezés marad, és maradnia is 
kell. Egy régi latin mondás szerint: „Non obiit, abiit”. 
Nem halt meg, csak eltávozott. Mert él mosolyában, 
szeretteiben, növendékeiben, barátaiban, ismerősei-
ben, mert él Fonyód emlékezetében.

Ahogy Juhász Gyula is írta:
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

                                                  A Művészeti Iskola tanárai

Búcsú Kriszta nénitől

Takáts Gyulára emlékezünk
Öt év. Ennyi idő telt el 
Takáts Gyula elszende-
rülése óta. S úgy tűnik, 
az emberi emlékezet va-
lóban rövid, s sokan régi 
„hívei”, kedvelői, olva-
sói közül hajlamosak el-
felejtkezni róla, hogy ő  
elsősorban nem úgy kí-
vánja meg az emlékezést, 
ahogy azt manapság haj-
lamosak vagyunk meg-
tenni, évente egyszer, 

avagy kétszer, akár többször felidézve személyét, 
mint egy eltávozott barát, tanár, mester emlékképét. 
Mindazt, amit teremtett, felszínre hozott számunkra, 

nem üres esztétizálásnak szánta. A művészet, a hit, a 
kultúra nem egymástól elszigetelten jelentek meg éle-
tében, hanem szerves egységet alkotva.
Emlékezni pedig csak méltóképpen érdemes. Életé-
nek, műveinek atmoszféráját, teremtő erejét érezve, 
megélve, éltetve. Nem csupán betűk, nem üres sza-
vak, nem puszta szöveg. Lehetőség. Ezt jelenti szá-
munkra Takáts Gyula életműve.

Stamler Ábel

„Föléjük így állsz láthatatlan,
de létező biztos alakban

átlépve már abba a tájba,
amely mindenkinek hazája.”
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Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsa-
tornába történő beemelése házi szennyvíz beemelő szivattyú 
alkalmazásával került megoldásra, akkor az alábbi közlemény 
Önre vonatkozik!

2013. december 31-ig a DRV Zrt. részéről fel kellett hívni a 
felhasználók figyelmét az igénybejelentésre és időpont egyez-
tetésre. 

A 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján a szennyvízelve-
zető törzshálózathoz csatlakoztatott házi szennyvízátemelők üzemeltetését jövőben a víziközmű-szolgáltató-
nak kell végeznie, melynek feltétele, hogy a felek átadás – átvételi eljárást folytassanak le legkésőbb 2014. 
február 28-ig. 

Fent hivatkozott jogszabály alapján, amennyiben a rendeletben biztosított kedvezményekkel élni kíván, 
Önnek be kell jelentenie társaságunk felé a szennyvíz beemelőjére (házi kisátemelőjére) vonatkozó átadási 
igényét írásban, vagy telefonon, hogy annak átvétele legkésőbb 2014. február 28-ig megtörténhessen. 

Időpontot egyeztetni a 06-40/240-240 telefonszámon, a 7-es menüpontot választva tudnak.  
A hirdetmény teljes szövegezését a www.fonyod.hu weboldalon, a hirdetmények, közlemények között olvas-
hatják! (Közlemény)

Hatósági információk
Kertész - Balázs Katalin tájékoztatója

Mit kell tudni az ebösszeírásról?
- Törvényi előírás, hogy a kutyákat 

háromévente össze kell írni a 
településeken és ennek kell eleget 
tennünk ebben az évben. Azért van erre 
szükség, hogy teljes képet kapjunk a 
városban lévő összes kutyáról.
Hogyan tud ennek eleget tenni egy 
kutya tulajdonos?

- Van egy ebösszeíró adatlap, amely 
letölthető a fonyod.hu weboldalról, 
illetve be lehet szerezni a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán is. A 
településen több helyen helyeztünk ki adatlapot, 
az általános iskolások között pedig szétosztottunk 
a kutyát tartó családok részére is. A kitöltött 
adatlapokat vissza lehet küldeni faxon, levélben, 
vagy személyesen, egy kihelyezett gyűjtő ládában is 
elhelyezhetik az ügyfélszolgálaton. 

Milyen adatokra van szükség kitöltéskor? Mire 
kell figyelni?

- Elég széleskörű adathalmazra van szükség, amit 

a törvény előír, ezért javaslom az ebek 
oltási könyvét kitöltéskor előkészíteni, 
amennyiben az állat rendelkezik 
úgynevezett kisállat-útlevéllel, akkor 
annak az adatait is fel kell tűntetni.
Mi történik azzal, aki nem tesz 
eleget bejelentési kötelezettségének a 
kiszabott határidőig, január 31-ig?

- A hivatal nem szándékozik büntetést 
kiszabni ezért, de fontos, hogy ezek 
az adatok beérkezzenek. Türelmi idő 
február 28-ig van, utána a Közterület 
Felügyelő fogja bejárni a várost. Az 

esetlegesen fel nem rögzített ebek tulajdonosait 
írásban fogjuk felszólítani, hogy a bejelentést pótlólag 
tegyék meg. (e-mail: hatosagiellenor@fonyod.hu)
Milyen kérdések merültek fel a lakosság körében?

- A legfontosabb kérdés az, hogy lesz-e eb adó. 
Szeretném elmondani, hogy Fonyód Város nem 
szándékozik eb adót bevezetni! Az összeírás 
kimondottan a törvényi előírásnak való megfelelés 
miatt szükséges. 

2013. július elsejétől kizárólag Nemzeti Dohányboltokban lehet dohányárut forgalmazni. Fonyódon is vannak 
olyan kereskedők, akik rendelkeznek még kint lévő dohányforgalmazási engedéllyel, úgymond régi fajta 
működési engedéllyel. Mindenképpen a kereskedőnek kell ezt a változást bejelenteni, ezt a Fonyódi Polgármesteri 
Hivatalban tudják megtenni, a Hatósági Ügyintézőnél, Kertész - Balázs Katalinnál. Költsége nincsen, illeték fizetési 
kötelezettséggel nem jár. Egy formanyomtatvány kitöltésével rendbe lehet tenni ezeket az adatokat. Ennek határideje 
úgyszintén február 28-ig került meghosszabbításra. Ezután azok a nyilvántartásban szereplő kereskedők, akik még 
nem jelentették be, hogy nem forgalmaznak dohányárut, azok levélben fognak a mulasztásról egy értesítést kapni.

Tisztelt csatorna-szolgáltatást 
igénybe vevő tulajdonosok!
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Megszülettünk!
Gyermek neve: Rácz Máté

Született: 2013.12.04.
Anyja neve: Bonczók Csilla

Apja neve: Rácz János

Gyermek neve: Kovács Adél 
Született: 2013.12.27.

Anyja neve: Majlinger Anikó
Apja neve: Kovács  János

Gyermek neve: Kecskés Kristóf
Született: 2013.12.26. 

Anyja neve: Sipos Katalin
Apja neve: Kecskés Balázs

Gyermek neve: Varga Abigél
Született: 2013.12.09.

Anyja neve: Németh Viktória
Apja neve: Varga István

„Magyarország legszebb konyhakertje” Fonyódon
Nagyon sokan emlékszünk még nagyszüleink 

konyhakertjére, amelyben szinte bármilyen zöldség 
megtermett. 

 A kertes házakban elől virágoskert, hátul pedig a 
konyhakert kapott helyet. Ez a kép az évek folyamán 
megváltozott, ami a hátsó konyhakertet illeti. Nem 
csak Fonyódon, de általában az egész országban az 
a vélemény alakult ki, hogy nem éri meg a konyha-
kerttel foglalkozni. A vegyszerek, a műtrágya drá-
ga, mindent olcsóbban megkapunk a piacon. Bár ez 
sokszor igaznak bizonyul, de aki csak ezt nézi, nem 
számol azzal, hogy az így beszerzett dolgok eredete 
bizonytalan, olykor káros az egészségünkre.                                                  

A Fonyódi Kertbarátok Köre felismerte a szá-
munkra is hasznos kezdeményezést, csatlakozott a 
„Magyarország legszebb konyhakertje” című orszá-
gos programhoz. Egyesületünk vállalta az országos 
program helyi versenyének lebonyolítását és koor-
dinálását. Felhívásunkra tizenhét kiskerttulajdonos 
nevezett be a versenybe különböző kategóriákban. A 
tagok közül öt fős zsűrit választottunk, akik az év fo-
lyamán két alkalommal megnézték és a kiadott szem-
pontok szerint pontozták a kerteket, balkonokat.  A 
verseny  a következő kategóriákban zajlott: balkon 
(erkélyen kialakított terület), mini kert (50 nm alatti 
konyhakertek), normál kert (50 nm felett) és zárt kert.

Szebbnél szebb kerteket láthattunk. Az Egyesü-
let tagjai és a „külsősök” terményeikből kiállítást 
készítettek a december 7-i értékelésre, amelyhez a 
Fonyódi Múzeum biztosított méltó helyet. Köszönet 
érte a múzeum vezetőjének és dolgozójának. Külön 
öröm számunkra, hogy Fonyód Legszebb Konyha-
kertje verseny nyertese Oláh Jánosné, aki Fonyódot 
képviselhette az országos versenyben. Az országos 
verseny 920 indulója közül 22 főt díjaztak, köztük a 
mi versenyzőnket, Oláh Magdit. A díjat és a vele járó 
oklevelet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 

adta át egy ünnepség keretében.  Oklevéllel köszön-
ték meg egyesületünk elnökének és a helyi verseny 
koordinátorának munkáját is

Általános tapasztalatként elmondhatjuk, hogy 
mindenki, aki részt vett benne, nyertesnek tekint-
hető. Termékeinket örömmel felhasználjuk (tudjuk, 
mit eszünk). Egymás között cserélhetünk magva-
kat, palántákat, termékeket. Valódi közösséget alko-
tunk.                               .

A következő évben ismét megrendezésre kerül a 
”Magyarország legszebb konyhakertje” verseny, amit 
ismételten meg fogunk mi is hirdetni. Már eddig is 
többen jelezték, hogy bekapcsolódnának a 2014-es 
versenybe. 

Az előzetes értesüléseink szerint bővülnek a kate-
góriák. Például tervezik a gyümölcsös kertek, illet-
ve óvodák, iskolák tanulói által művelt kertek ver-
senyeztetését is. Fő cél továbbra is a környezetbarát 
kertek kialakítása, mely nélkülözi, vagy minimumra 
csökkenti a vegyszerek alkalmazását. Ezen belül kü-
lönös hangsúlyt fektetnek a jövőre nézve a madárba-
rát kertek kialakítására.

A 2014. évi versenyről, amint megkapjuk a felhí-
vást, értesítjük az érdeklődőket. Pap György

január.indd   11 2014.01.23.   11:04:10



2014. január

12

Programok január 18-tól február 22-ig

Január 18. Szombat
Óriási könyvvásár a Könyvtárban! Leselejtezett, régi könyveket vásárolhat 

kedvezményes áron. Jöjjön, böngésszen, vásároljon! Csak 50 Ft/könyv. 
Helyszín: Könyvtár, 8:30 órától 13:00-ig

Január 22. Szerda
Magyar Kultúra Napja: Fonyód környékének népművészete

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Február 22. Szombat
Kövi Szabolcs Koncert

 Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Február 10. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget dr. Garamvölgyi László szóvívővel. 

Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Február 1. Szombat
Mátyás Király Gimnáziumért Alapítvány jótékonysági bálja.

Nyitótáncot a gimnázium végzős diákjai táncolnak.
Vacsora, zene, tánc. Belépőjegy ára 3900.- Ft.

Helyszín: Gimnázium aulája 19:00 óra

Január 31. Péntek
Mozdulj! Közhasznú Egyesület „Pillanat Varázsa” Integrált Művészeti Pályázat 

díjazottjainak kiállítása
Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Február 15. Szombat
Óriási könyvvásár a Könyvtárban! Leselejtezett, régi könyveket vásárolhat 

kedvezményes áron. Jöjjön, böngésszen, vásároljon! Csak 50 Ft/könyv 
Helyszín: Könyvtár, 8:30 órától 13:00-ig

Február 20. Csütörtök
Protestáns Kultrális Est - Pelikán András: Bartók Béláról

 Helyszín: Múzeum, 18:00 óra

Február 22. Szombat
Krizmanics Ágnes önálló kiállítása

Helyszín: Múzeum, 15:00 óra

Helyszínek:

Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); Könyvtár (Szent István u. 29.);
Mátyás Király Gimnzáium (Hunyadi J. u. 3.) 
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Katolikus miserend

csak első pénteken 17:00 óra
Plébániatemplom

szombat 17:00 óra Plébániatemplom  

vasárnap
   9:15 óra Szent István templom
 11:00 óra Plébánia templom
 17:00 óra Plébánia templom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 január 18., február 8.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Jan. 19.   9:30 óra
Feb. 2.    9:30 óra
Feb. 16.   9:30 óra
    protestáns templomban
   (József utca 21.)
Jan.  29. 16:00 óra, házi bibliaóra                   
  Visnyei családnál

Feb. 20.   Protestáns Kulturális Est
   Pelikán András Bartókról
   Fonyódi Múzeum, 18:00 óra.

Református
Istentiszteletek rendje

Jan. 19.     11:00 óra
Jan. 26.     11:00 óra
Feb.  2.     11:00 óra
Feb.  9.     11:00 óra
Feb. 16.    11:00 óra
Feb. 23.    11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkamkara!

Jótékonysági Batyus Banyabál!
Fonyódi csajok, idősek és fiatalok, itt a báliszezon, a banyabáliszezon! Ismét megrendezésre kerül a nagy 
népszerűségnek örvendő banyabál! Műsorral, tánccal, karaoke-val és banya szépségversennyel tesszük 
izgalmassá az estét, ami akár reggelig is tarthat! A bállal szeretnénk az általános iskolai floorball csapatokat 

támogatni!
A felajánlásokat is szívesen fogadjuk!

A lányok nagy erőbedobással készülnek a szórakoztatásotokra!
Helyszín: Panoráma étterem

Időpont: 2014.01.25. szombat, 19:00 óra
Belépő: 1000 forint - a helyszínen megvásárolható!

Zene: retro disco
Várunk mindenkit szeretettel!

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani a támogatóknak,akik a karácsonyi ajándékozásban segítséget 
nyújtottak! Menthol bár, Mc Hubi bár, Fábián pékség, Fonyódi víz, Lengyeltóti fogászat, Présház étterem, 

Boda Tünde, Pamuki Zsolt, Huber József,-és még sokan, akik a háttérben maradva adományoztak! 
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„Zöld-Balaton”- Térségi komplex kampány a 
Balaton- parton”

Azonosító szám:  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi nyer-

eményjátékok
www.zold-balaton.hu

• Kevesebb csomagolóanyag kerül a szemetesekbe.
• Kevesebb csomagolóanyagot kell legyártani, ezzel 

alapanyagot, festéket, energiát stb. takarítunk meg. 
• Jóval kevesebb a szállítási költség és a szállításból 

adódó környezetszennyezés.
• Kevesebb tartósító-anyag kerül a szervezetünkbe. 

A helyi emberek leginkább az egymás közötti be-
szélgetésből tájékozódnak a helyi termékekről, így a 
marketing kiadások is kisebbek, nincs szükség reklá-
mújságra, stb.

• A csomagolás és a tartósítószerek minimális mivolta 
miatt csökken a kockázata az egészségkárosító anya-
gok szervezetbe kerülésének.

• Az országnak kevesebb importra van szüksége. 
Munkahelyeket teremtünk a környéken.

• Segítjük a kisboltok megmaradását.
• A vásárlásukra költött pénz helyben marad.
• Segítjük a helyi közösségek kialakulását.
• Jótékony hatással van az idegenforgalomra.

A fenntarthatóság szerény főszereplői: 
a helyi termékek

Korábbi írásunkban arról beszéltünk, hogy szép dolog 
a szelektív hulladékgyűjtés, de még hasznosabb, ha a ku-
káinkat megtöltő csomagolóanyagok ellen már korábban 
felvesszük a harcot: például a műanyag reklámtáska he-
lyett textiltáskát vagy fonott kosarat használunk, és ami-
kor leveszünk egy terméket a polcról, nem csábulunk el 
a csomagolás esztétikájának, hanem átgondoljuk annak a 
környezetterhelését is.

Ha tovább tűnődünk a csomagolóanyagok problémáján, 
hamarosan eljutunk a helyi termékek kérdéséig.

A mindent elborító csomagolás ugyanis szorosan össze-
függ a szállítással és a tartósítással. Ha valamit ott haszná-
lunk fel, ahol az előállítottuk, akkor nyilvánvalóan keve-
sebb csomagolóanyagra van szükség, mintha országok és 
kontinensek között utaztatjuk az árut, amint az gyakorlattá 
vált a globalizált világunkban. 

Természetesen tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges, 
és nem mindig ésszerű. Fényképezőgépet vagy napkollek-
tort lehet, hogy nem gyártanak a közelünkben, de számos 
olyan ipari termék van - az építőanyagoktól kezdve a kis-
gépeken át az edényekig - melyek esetében egy kis odafi-
gyeléssel komoly környezeti károkat tudunk kiküszöbölni 
azzal, ha a hozzánk közelebb gyártott mellett tesszük le 
a garast.  Ez bizony néha többletköltséget jelenhet, de ha 
a különbözet kicsi, azt akár betudhatjuk egy olyan árnak, 
amelyet a jövőnk érdekében fizettünk, és talán a helyes 
döntésünk tudata is kellemes élménnyel ajándékoz meg 
minket.

Külön ki kell térni a helyi élelmiszerek kérdésére.
Mert az lehet, hogy az iparcikkek tekintetében gyakran 
megoldhatatlan és ésszerűtlen a helyi termékekhez való 
ragaszkodás, de az élelmiszerek esetében sokszor tény-
leg csak rajtunk múlik a dolog. Ezt azért is azért fontos 
hangsúlyozni, mert a szemétbe kerülő csomagolóanyagok 
zöme eredetileg az ételeink, italaink marketingjét, utazta-
tását vagy tartósítását szolgálta. Ha az adott étel a szom-
szédságukban készült, nyilvánvalóan mindezekre jóval 
kevesebb szükség van.

A helyi termékek ügye persze messze túlmutat a csoma-

golóanyagok – önmagában is fontos – kérdésén, hiszen 
közgazdasági, egészségügyi, turisztikai, kulturális, és kö-
zösségi jelentőséggel is bír.

Ha helyi termékeket vásárlunk, sokkal többet haszná-
lunk a környezetünknek, mintsem gondoljuk.

14
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Bevallom anno jómagam inkább a költség taka-
rékosság miatt kezdtem el alternatív mosószerek 
után kutatni, sem mint környezetvédelmi szempon-
tok okán. Az intelligens mosószerek világából ezért 
visszanyúltam nagyanyáink jól bevált praktikáihoz. 
Első ilyen újra „megtalált” szer a mosószóda volt. 

A nátrium-karbonátot, azaz a mosószódát sós víz 
és mészkő keverékéből, szemcsés formában állítják 
elő. Vegyszermentes és környezetbarát tisztítószer. 
Kiváló tulajdonságai miatt a háztartás szinte minden 
területén bevethetjük. 
A mosószódát használhatjuk: 
1. Ruhák mosásánál 

• A fehér színű ruhákat csak a mosószódával is 
moshatjuk, amelynek köszönhetően azok még 
fehérebbek lesznek. (Fekete ruhák mosásánál 
ne használjunk mosószódát, mert a színűk miatt 
amúgy is kényes ruhák könnyen kifakulhatnak!)

• A színes ruháknál fél adag mosószert és fél adag 
mosószódát használjunk. 

• Akár kézzel, akár géppel mosunk, a mosószóda 
alkalmazásával ruháink puhábbak lesznek. 

2. Vízlágyítóként 
• Ha célunk csak a kemény víz lágyítása a mosás 

során, akkor a mosószerhez kisebb mennyiség-
ben adjunk mosószódát. 

3. Mosogatásnál 
• Mosogatóvíznek készítsünk 5 liter forró vizet 

és adjunk hozzá 1 evőkanál mosószódát. Ebben 
a vízben hatékonyan távolíthatjuk el edényeink 
faláról a makacs foltokat. Odaégett szennyező-
dés esetén áztatás után könnyedén mosogatható.

4. Takarításnál
• Erősen szennyeződött felületek tisztává súro-

lásához 1 liter forró vízhez adjunk 3 evőkanál 
mosószódát. Ezzel a vízzel és egy megfelelő 
szivaccsal könnyen eltüntethetjük a kifutott le-
ves rászáradt nyomait a tűzhelyről, az olajcsep-
peket a csempéről, vagy a leégett ételmaradékot 
az edények aljáról. Ebben az oldatban áztatha-
tunk zsíros konyharuhákat, rongyokat is. 

A mosószódát különböző kiszerelésekben forgalmaz-
zák háztartási boltokban, környezetvédő egyesüle-
teknél, bioboltokban és webáruházakban. 

15

Csak természetesen!
Mosószóda

„A” illetve „B” menüvel, változatos ízekkel, bőséges 
adagokkal várjuk kedves régi és új vendégeinket
a megújult gimnáziumi főzőkonyhán.

Menü ára: 595.- Ft

Vállaljuk esküvők, rendezvények, állófogadások 
lebonyolítását.

Tel: 85/560-005; 30/747-8809

Önt is várja a Fonyódi Konyha!

OTP SZÉP Kártya elfogadó hely!
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Annak idején, emlékszem, 
a szüleim féltésből  nem en-
gedtek el a ballagási bálba, 
a bankettre, pedig szerettem 
volna ott lenni. Édesanyám 
nem ajánlotta fel, hogy el-
kísér, mint ahogy történt ez 
50-60 évvel ezelőtt, akkor 
egy fiatal lány kísérővel me-
hetett csak ilyen eseményre, 
és a fiú tőle kérhette fel tán-
colni.  

Anyaként hívtak a Szülők 
báljába, de nem mentem el, 
talán azért nem, mert ekkor 
már jelentkezett bennem a 
gátlás, hogy nem táncolok 
valami jól. Nem jártam tánciskolába. Mosolyogtam 
azon, amikor egy ismerősöm mesélte, hogy egy em-
beröltővel ezelőtt szokás volt, hogy a házaknál akár 
két hétig folyamatosan ott volt a tánctanár, megtaní-
totta a fiatal lányt, vagy fiút táncolni. Az sem volt baj, 
ha nem tudtak pénzzel fizetni, a tojás, vagy bármi más 
is jó fizetőeszköznek bizonyult. Táncolni tudni kel-
lett, különben az estét a sarokban ülte végig az a lány, 
akit nem kértek fel.

Sokat hallottam az Anna-bálról, amire, mint elérhe-
tetlen, de előkelő polgári eseményre gondolok. Egy-
szer érdekes lenne valamilyen módon részese lenni. 
Első, 1825. évi megrendezése óta minden bizonnyal 
vesztett már a jelentőségéből, de ma is nagy az érdek-
lődés iránta. Jó érzés, ha arra gondolok, hogy valaha 
Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, egyéb jeles művészek 
is a vendégei voltak ennek a rangos eseménynek. 

Manapság már társadalmi egyletek, sportkörök is 
hirdetnek tagságuknak bálokat, míg mások jótékony 
célra rendeznek táncos ünnepségeket, de a farsangi 
mulatságok, gólyabálok is szerves részei ennek a 19. 
században széles körben elterjedt szórakozási formá-

nak. A középkorban a farsang, a báli szezon lényege 
az eljegyzés volt. A lányok rokonaik közvetítésével 
bokrétát küldtek a kiszemelt legényeknek, akik a bál 
végén színvallásként a kalapjukra tűzték azt. A mai 
valóságot nézve, furcsa lehet, hogy a bál volt az a 
helyszín, ahol a fiatalok elismerték szerelmüket. 

  A bálok tematikája, etikettje ismert, de vajon mitől 
eleven a hagyománya?  Miért mennek el szívesen az 
emberek ma is a bálba? 

Elsőként talán épp a fent említettek miatt: mert 
tradíciója van, aztán mert a magyarok híresek arról, 
hogy fergeteges hangulatot tudnak teremteni, nincs 
semmi szégyellnivalójuk. Egy pazarul feldíszített bál-
terem már a látványával is megragad. Ha a vacsora a 
legkényesebb ízlést is képes kielégíteni, és a zenekar 
is kiváló, a résztvevők eleganciájáról nem is beszélve, 
akkor elhiszem, hogy az első alkalom varázsa kívánja 
a többi alkalmat. Mindez együtt, kivívhatja a közön-
ség elismerését...

Az idei bálokban is legyenek fesztelenek, könnye-
dek.    

Láng Edit

Ó te báli világ...

Tiszta szívből jövő muzsikálás, a zene és a közön-
ség szeretete jellemezte azt az egy órát, amelyet a 
fenti zenekar társaságában élvezhettünk a várva várt 
ünnep előtt. 

Egyszerre volt megnyugtató és felkavaró az élmény, 
ilyen csodálatos hatalma van a zenének. 

A négy főből álló együttes egyik percről a másik-
ra varázsolt a hallgatók közé karácsonyi hangulatot 

komolyabb és könnyedebb darab-
jaikkal. 

Nagyon nagy szüksége volt rá a 
lelkünknek...

Mi, akik rendszeres résztvevői 
vagyunk a Galéria programjainak, 
izgatottan várjuk az új év eseményeit. 

Láng Edit

Csend, dallam, ünnep
Grandioso Clarinet Quartet koncertje
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Dédanyáink meséi
Hidvégi Mária előadóestje a könyvtárban

Bensőséges pillanatoknak lehettek része-
sei azok, akik ott ültek Hidvégi Mária estjén a 
könyvtárban. Meséket hallhattak, úgy, mintha 
azokat dédanyáink mondták volna, miközben 
diót pucolnak vagy kukoricát fosztanak. Dió, ku-
korica most nem volt, figyelem, mosoly, jóérzés 
mindenképp. Mária kendőben, bő szoknyában, 
ízesen mesélt, mi meg hallgattuk. 

A közelgő ünnep alkalmából különösen jól-
esett a lelkünknek visszarepülni kicsit abba az 
óvó, védőburkot jelentő időbe, amikor a mese az 
emberek mindennapjaiban jelen volt. 

A történetek ugyanis feloldanak, útmutatót ad-
nak, gyógyítanak.

A meséket követő beszélgetés alatt elhangzott 
az is, hogy ma már elfelejtünk érezni, nem en-
gedjük meg magunknak, hogy kimutassuk az érzel-
meinket, azt hisszük akkor vagyunk erősek, ha ezt 
nem tesszük meg. Pedig dehogy. Az erő az igazi mo-
solyban és az őszinteségben van, azt gondolom. 

Éljünk lassabban, figyeljünk, éljük meg a percet és 
legyünk hálásak érte. Ez volt a karácsony előtti ren-
dezvényünk rejtett üzenete is...

Láng Edit

Anya vigyél játszóházba!
N o s z t a l g i á -

val gondolok az 
évekkel ezelőtti 
ünnepi játszóhá-
zakra. Sok gye-
rek jött anyával, 
apával, nagyobb 
tesóval, ma-
mával. Sokáig 
maradtak, két-
szer-háromszor 
m e g k ö s z ö n v e 
a lehetőséget. 
Emlékszem sok-
felé kellett vol-
na osztódnom, 
hogy segítsé-
gére lehessek 
minden pici-

nek. Nyüzsgős, vidám találkozások voltak ezek. 
Úgy érzem, hogy ma már kevésbé fontos az ilyesfajta 

együttlét, nagyobb a hangsúly az ajándékok utáni ro-
hangáláson, otthoni teendőkön, külön programokon. 
Pedig a gyerekeknek a közös bütykölés úgy hiányzik 
mint egy falat kenyér. Amikor használhatja a fantá-

ziáját a kézügyességét és lehet végre nyugodtan be-
szélgetni, mert van rá idő szeretetben, jó hangulatban.

Tudom én is, ha csak az elmúlt öt évet nézem, ren-
geteg minden változott, köztük mi magunk is. De áll-
junk meg egy percre és gondolkodjunk el, mi a fonto-
sabb nekünk és a gyerekeinknek. Mire fog emlékezni 
20-30 év múlva? A méregdrága babára, vagy autóra, 
amit órákon át hajkurásztunk a nagy forgalomban, 
vagy arra az apró fadíszre, a kartonpapíros bagolyra, 
amit együtt készítettünk el nevetve és ami évek múlva 
is előkerül a dobozból a gömb és az angyalka mellett? 

Ha az utóbbit választjuk, akkor talán az unoká-
inknak is sikerül közvetítenünk valamilyen értéket. 

Ha kevesen is voltunk a karácsonyi kézműves 
foglalkozáson, az a néhány gyermek boldogan, 

büszkén vitte haza 
a harangos könyv-
jelzőjét, vagy a téli 
hangulatú cédédíszét.  

Köszönöm a se-
gítséget Janiné Er-
zsikének, Nagy 
Zsuzsának és Ellen-
berger Ildikónak. 

Láng Edit
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A fonyódi Adni öröm! akció 
is, hasonlóan az országos ada-
tokhoz, felülmúlta a tavalyi év 
eredményeit. Fonyódon 1096 kg 
tartós élelmiszert adományoztak 
a jó szándékú emberek a decem-

ber 19. és december 21. között, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

és a Spar üzletlánc közös akciója so-
rán. Nagyon köszönjük mindenkinek az 

adományokat!
Idén összesen százharminchárom csomagot osztot-

tunk szét fonyódi és környékbeli családok számára. 
Ezen a télen harminchét fő segítette önkéntes munká-
jával az akciót. 

Ezúton is köszönet és hála minden önkéntesnek lel-
kiismeretes és szívből jövő munkájáért. 

Külön köszönet Neumajer Zoltán atyának, aki kérés 
nélkül is hirdette a szentmisék alkalmával az „Adni 
öröm!” akciót.

Nagy öröm még, hogy a Szent József családközös-
ség egy tagja Balatonlellén is megszervezte az „Adni 

öröm! akciót, így a 
Balatonlelle környé-
kén élők is részesül-
hetnek hasonló ado-
mányokban. Isten 
hozta a lellei önkén-
teseket!

Áldott, békés, bol-
dog új esztendőt kí-
vánunk mindenki-
nek! 

Somoskövi Katalin

Minden eddiginél sikeresebb az idei
“Adni öröm!” akció!

LIONS hírek
Ismét véget ér egy esztendő. De-
cember 2-án tartottuk havi tagy-
gyűlésünket. A tagságon kívül 
három balatonboglári LION 
volt a vendégünk. Örömmel 
üdvözöltük Slezákné Boda 

Gabriellát, aki tagfelvételét kérte 
klubunkba. Buni Attila megtartot-

ta a kincstárnoki beszámolót, amit a 
tagság elfogadott. Megbeszéltük a mézes-

kalács sütést is, melyet kis csomagokban az ünnep-
ségre érkezőknek osztottunk ki.

Bálint Lehelné elnök átadta a 150.000.-Ft-ról szóló 
utalványt, melyet az iskola igazgatónője, Kissné Pop-
rády Enikő, az iskola alapítványának elnöke, Czinkné 
Tóth Emese vettek át. Ezen összeggel az iskola hang-
szer vásárlását, illetve javíttatását kívánjuk támo-
gatni. November 25-i határidővel pályázatot adtunk 
be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a civil 
szervezetek működését segítő támogatásra. Ez vissza 
nem térítendő, előfinanszírozott támogatás, melynek 

keretében 520.000.-Ft-ra pályáztunk. A pályázatunkat 
érvényesnek nyilvánították, érdemi döntés 2014. ja-
nuár 6. után várható. Megérkezett az újabb ruhaszál-
lítmányunk Wolfhagenből, egy későbbi időpontban 
szeretnénk kiosztani. 

Kívánok eredményes, boldog Új Esztendőt minden 
Olvasónak és természetesen minden Támogatónknak 
a klub minden tagja nevében:

Fábián Lászlóné

„Hat nap alatt 242 ezer 600 kilogramm tartós élelmiszert adományoztak az üzletek vásárlói a pénztárak 
mögött felállított máltai gyűjtőpontoknál. Az idei mennyiség 70 tonnával haladta meg az előző évi ered-

ményt, értéke pedig megközelítette a 190 millió forintot.” 
(www.maltai.hu)

Gaal Gaston cserkészcsapat önkéntesei
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Budapesten a  VI. 
Országos Zeneisko-
lai Ferenczy György 
Zongoraversenyen 

Veress Ábel 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár Krishtop Pavel
Ezúton gratulálunk Ábelnek és felkészítő 
tanárának a jó szerepléshez!

A Pécsi Országos Dance Kupa Társastánc-
versenyen a Tarcsay Tamás – Thalham-
mer Fanny páros a többtucat versenyzőből 
7. helyezést ért el, eggyel lemaradva a 6 
döntőbe jutott párostól.
Felkészítő tanár Balázs Erik
Minden résztvevőnek és felkészítőiknek 
szívből gratulálunk!

Kiemelkedő tanulmányi eredmények - a Mátyás Király Gimnáziumban

A Művészeti Iskola decemberi  versenyeredményei

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen II. fordulóba jutottak:
történelemből  Bek Gergő Krisztián (12.d )  tanára: Szekeres Attila,
matematikából Gergye Árpád (12.c),  tanára: Göncz Attila,
kémiából Hegyi Virág Debóra (12.c),  tanára: Feketéné Györe Szilvia,
biológiából Hegyi Virág Debóra (12.c), Kispéter Enikő (12.c) és Szalay Eszter (11.c) 
tanáruk Fejes Anikó
művészettörténetből  Vajda Emília ( 12.b)  tanára: Lengyel  Julietta
GRATULÁLUNK MIND A DIÁKOKNAK, MIND A TANÁRAIKNAK!

Bécsi utunk a Betlehemi lángért
Nagyszerű napnak 

néztek elébe a boglári 
és fonyódi cserkészek. 
Ezen a szombaton a 9 
fős kis csapat elindult 
Bécsbe a Betlehemi bé-
kelángért. Reggel (kis 
késéssel) 06:00-kor el-
indultunk egy kisbusz-
szal. A nevetés, jókedv 
- mint mindig - velünk 

volt az úton. 10:00-kor megérkeztünk. A látvány gyö-
nyörű volt! Kerestünk egy parkolót, ahol mindenki 
örült, hogy végre kicsit kinyújtózhat. Mikor kicsit et-
tünk és „kipihentük” magunkat, elindultunk egy kis 
felfedező útra a városba. Először a templomot néztük 
meg, ahol a Láng átadó ünnepséget tartják, utána el-
mentünk a híres bécsi adventi vásárba. Mennyei illa-
tok átadtak, a fák feldíszítve és NAGYON sok ember, 
de a látvány nagyszerű volt. Átmentünk egy másik 
vásárba is, ahol egy kertben sétálgattunk, ami egy-
szerűen gyönyörű volt. Visszamentünk a kis buszhoz, 
ahol újból ettünk egy kicsit, majd elindultunk az át-
adó ünnepségre. Ide a világ minden tájáról érkeztek 
cserkészek (Európából, Amerikából, Kanadából stb.) 
Köztük voltunk mi is, a magyar különítmény tagjai-
ként. A lángot a templomban egy osztrák kisfiú gyúj-
totta meg, aki egyenesen Betlehemből, a Születés Ba-

zilikából hozta el. Mindenféle nyelven mondtak egy 
imát az ott levő cserkészek. Mi is mondtunk egy imát, 
majd mindenki megkapta a lángot a kis mécsesébe. A 
templom előtt az összes magyar cserkész összegyűlt 
egy fotóra. A mi cserkészeink is vitték magukkal a 
lángot és így mentünk vissza a buszhoz. Tettünk egy 
kört még a vásárban, ahol megnéztük a gyönyörű ki-
világításban lévő templomot és egyben a várost is. 
Gyönyörű volt! Visszatértünk a buszhoz, ahol nehe-
zen találtuk meg egymást, mert nagy volt a tömeg, 
de végül mindenki visszatalált. Eléggé hamar hazaér-
tünk, aminek mindenki nagyon örült. Ez a nap volt a 
világ legnagyszerűbb napja!

Pártai Panni
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Nagy újévi fogadalmak
A szilveszter a legek ünnepe. A legzajosabb, a 

legnyitottabb, a legvidámabb napja az évnek, és 
ilyenkor tesszük az újévi fogadalmakat. Lássuk, 
melyek a leggyakoribb fogadalmak.

Az első helyen áll általában a nagy elhatározás, 
hogy megválunk néhány kilótól. Túl a karácsonyi ün-
nepi lakomákon könnyű szívvel tesszük meg a nagy 
ígéretet, amit még elsején is könnyen betarthatónak 
érzünk. Lelkesedésünket alátámasztja, hogy az inter-
netes oldalakon és a női magazinok hasábjain renge-
teg „tuti” tippet találunk a „hatékony” fogyókúrához. 

Dohányosoknál szinte minden esetben ugyanaz a 
fogadalom, hogy január elsején lerakom a cigit és 
többet nem gyújtok rá. Azt, hogy a dohányzás ártal-
mas az egészségre, mindig is tudtuk, ráadásul mára 
már a legtöbb helyről kitiltották a füstölgőket, ami 

még egy érv le-
het a leszokás 
mellett. A fel-
mérések mégis 
azt mutatják, 
hogy a leszo-
kás eredményét 
sem a január 
elsejei dátum, 
sem pedig a ki-
tiltásokkal való korlátozás nem befolyásolja. 

Az elhatározások sorából nem maradhat ki, hogy 
többet foglakozunk magunkkal és szeretteinkkel. Az-
tán eljön az újév első munkanapja és egy hét elteltével 
azon vesszük észre magunkat, hogy ugyanolyan haj-
tós napokat élünk, mint korábban. 

A statisztikai adatok szerint a fogadalmat tevők 75-
80 %-a nem tartja be az újévre tett ígéretét. Talán en-
nek okán a környezetemben megkérdezett emberek 
zöme nem is tesz újévi fogadalmat. Persze ezzel nem 
szeretnék senkit lebeszélni a nagy elhatározásáról, in-
kább azt  kívánom, hogy legyen azon kevés kivételek 
egyike, aki be is tarja mindazt, amit megfogadott szil-
veszter éjjelén.

Ezentúl több, saját készítésű műsorral jelentkezik a 
Városi Televízió és naponta frissül majd hírműsora 
is. A hírek mellett nagyobb szerepet kapnak a 
magazin műsorok, melyekben a város jelentősebb 
eseményeiről készült felvételek teljes egészében 
is megtekinthetőek lesznek. A tervek szerint 
naponta, este hét órától másnap reggel délelőtt tíz 
óráig folyamatosan sugározzák majd a műsorokat, 
napközben pedig képújság és a Somogy Tv műsorai 
továbbra is láthatóak. 

A műsorok neve már most megváltozott, a hírműsor 
Fonyódi Tükör néven jelentkezik. A televízió 
egyéb érdekes, szórakoztató és ismeretterjesztő 
összeállításokkal is színesíti kínálatát, melyek a 
Fókuszban című műsor keretében jelennek meg. 
Szerdánként sportközvetítések is rendszeresen 
jelentkeznek majd, ahol a helyi sportegyesületek 
mérkőzései kerülnek képernyőre. 

Másik újdonság, hogy hétfőn és kedden a 
vasárnapi Mise illetve Istentisztelet is látható, 
amelyet péntekenként ismét megtekinthetnek a 
nézők. Hétvégenként este hat órától pedig a teljes 
heti műsor lesz látható, így azok is megnézhetik azt 
összeállításokat, aki hétköznap nem láthatták azokat. 

A tervek szerint a közeljövőben egy politikai és 
közéleti témákkal foglalkozó, rendszeresen jelentkező 
stúdióbeszélgetés is bekerül a kínálatba. Az aktuális 
események mellet, korábbi népszerű felvételeket, 
színpadi előadásokat és talk show-kat is műsorra tűz 
a tv szerkesztősége. 

A műsorok a Fonyód Média Youtube csatornáján 
folyamatos feltöltés mellett online is elérhetőek és 
letölthetőek. Jelenleg az új adásszerkezet végleges 
kialakítása és annak tesztidőszaka zajlik. A városi 
televízió aktuális műsorajánlata a képújságon és a 
fonyod.hu weboldalon lesz elérhető. Összességében 
tehát 2014-től több, változatosabb és folyamatosan 
frissülő műsorokat kínál a város tv csatornája a 
Fonyódiaknak.

Megújul a Fonyód Tv műsorszerkezete!
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II. BUI Szilveszteri Futóverseny Fonyódligeten
Szerdahelyi Szonja triatlon Héraklész Utánpótlás válogatott az indulók sorában. 

Fonyódliget immár második alkalommal adott ot-
thont a BUI Szilveszteri Futóversenynek. A Balato-
ni Úszóiskola és a Fonyódi Petőfi SE- triatlon sza-
kosztályának rendezésében több mint 30 résztvevő 
búcsúztatta a 2013-as esztendőt. Ebben az évben 2014 
métert kellett teljesíteni a rajthoz álló gyerekeknek és 
felnőtteknek. A célba érkezést követően hagyomán-
yos szilveszteri menü fogadta a futás megszállottjait - 
forró tea, forralt bor és virsli. Rajthoz álltak a Balatoni 
Úszóiskola növendékei és a BBSC, valamint a Fonyó-
di Petőfi SE – triatlon szakosztályának versenyzői is. 

A Fonyódiak fiatal büszkesége Szerdahelyi Szon-
ja is magára húzta az év utolsó napján futócipőjét. 
A 2014-es évben is Héraklész Utánpótlás Válogatott 
kerettag, rajt-cél győzelmet aratva méltán zárhatta 
sikerekben gazdag szezonját. Szonja azonban nem 
sokat pihenhetett, hiszen az újévet a Debrecenben 
megrendezett válogatott edzőtáborban kezdhette. A 
napokban hazatérő Szerdahelyi, a téli alapozásnak 
megfelelő formában várja a tavaszt és bízik a sport-
sikerekben gazdag boldog újévben. 

A gyerekek mellett számos szülő is futógúnyába 
bújt és gyermekével közösen teljesítette a távot. A 
Balatoni Úszóiskola elnöke, Ányos Viktor ezúton is 
szeretné megköszönni a versenyzőknek a részvételt 
és nagy szeretettel várja jövőre is a sport szerelmeseit.

Felnőtt Női győztes: 
Bolla Kármen 

Felnőtt Férfi győztes:
Békey Tamás

Abszolút Férfi győztes:
Szentpétery Patrik (BBSC)

Utánpótlás 1. Férfi
1. Kanyaráz Ádám (BBSC)
2. Békey - Varga Bendegúz (BUI)
3. Gyenes Mátyás (BBSC)

Utánpótlás 1. Nő
1. Szerdahelyi Dorka (Petőfi SE)
2. Bánhegyi Panna (Petőfi SE)
3. Szárnyasi Kinga

Utánpótlás 2. Férfi
1. Szentpétery Patrik (BBSC)
2. Szabadkai Miklós (BBSC)
3. Karalyos Máté (BUI)

Utánpótlás 2. Nő
1. Szerdahelyi Szonja (BBSC)
2. Simon Szimonetta (BBSC)
3. Kutasy Kamilla (BBSC)
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Floorball
December 16-án, Komáromban, Kispályás Floor-

ball Elődöntőn folytatódott a Diákolimpia a II.-III. 
korcsoportos lányok és fiúk egész napos, nagy létszá-
mú versenyén. A II.-és a III.korcsoportos lányoknak 
remekül sikerült! Mind a két csapat, 6 illetve 3 mér-
kőzéssel, kiemelkedő játékkal az aranyérmet hozhat-
ták el! Gratulálunk Nekik!

A III.korcsoportos fiúk 4 mérkőzésből csak egy 
győzelmet arattak, így Ők a 7.helyezést érték el! Ki-
tartó játékukért gratulálunk Nekik!

A döntőben, ami január 19-én lesz Komáromban, a 
IV. korcsoportos lányok is szerepelnek!

 Országos Unihoki Bajnokság
A IV.korcsoportos lányok az Országos U15 Unihoki Bajnokságon mérettettek meg, Budapesten! Mint min-
dig, most is látványos “műsort” produkáltak a játékosok! Pécs-Fonyód 3:13, illetve Phoenix-Fonyód: 8:6. 
A következő összecsapásra január 12-én, Pakson kerül sor!

Hajrá Lányok! Szurkoljunk Nekik!

22

Szilveszter Kupa Fonyódon
2013 decemberében is megtartották a Fonyódi Szil-

veszter Kupát. Az eddigiekhez hasonlóan a helyszín 
a Zákányi Kálmán Sportcsarnok volt. Az év utolsó 
szombatján, ünnepi hangulatban zajlott a torna, ko-
moly küzdelmeket és remek találatokat láthattak a 
szép számmal kilátogató érdeklődők. 

Tizenkét csapat nevezett a tornára, őket három cso-
portba sorolták. A lebonyolítás értelmében a csoport 
utolsók és a legrosszabb harmadik helyezett búcsúzott 
a további küzdelmektől, a csoportgyőztesek, a máso-
dikak és a két jobb eredményt elért csoport harmadik 
jutott a legjobb nyolc közé. 

A negyeddöntőkben, ha lehet, még magasabb szín-
vonalú összecsapások zajlottak, az egyenes kieséses 
szakaszban már nem lehetett hibázni. Ennek meg-
felelően szoros meccseken kerültek ki az elődöntők 
résztvevői, a Hangover, az EjaQlazio, a Tuti, és a 
Bőrvadászok csapatai. A Bőrvadászok egy mindvé-

gig kiélezett mérkőzésen 3:2-re verték a Hangovert. 
A másik ágon a Tuti jutott a fináléba, az EjaQlazio 
csapatát magabiztosan kiejtve.

A dobogó alsó fokáért a fiatalokból összeverbu-
válódott Hangover és az EjaQlazio mérkőzött meg 
egymással, végül a Hangover 5-2-es győzelmet 
aratott. 

A döntőt a két fonyódi kötődésű együttes, a Tuti 
és a Bőrvadászok játszotta. Ez a párosítás már a 
csoportban is összejött, akkor Bőrvadászok nyer-
tek, a döntőben aztán fordult a kocka és a Tuti 2:1-
es sikerével elnyerte a trófeát!

Egyéni díjazottak:
Legjobb kapus: Csányi Attila (Tuti)
Legjobb játékos: Graszl Norbert (Bőrvadászok)
Gólkirály: Máyer Milán (Hangover)
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Női ruhák varrását, javítását vállalom rövid határidőre. Tel.: 70/ 3128191
Alsótagozatos gyerekek korrepetálását vállalom: Tel.: 30/ 632-51-21
Szikra János festményt keresek megvételre. Katalin 06/30/385-2993

Szűz Mária élete c. könyv megvásárolható akár dedikálva is. Tel.: 30/275-8546; 70/606-
4338 3 szoba összkonfort, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 8640 Fonyód, szivárvány u. 

128.  85/363-826; 70/565-63-70 Kapitány Józsefné

Apróhirdetések
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Ez az Ön
 hirdetésének 

a helye!
Keressen 
Minket!

06-20/523-2203
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Átadás után
Vélemények a Mátyás Király Gimnázium megújult konyhájáról

Mint arról már korábban beszámoltunk, LEADER pályázat keretében valósult meg 
a fonyódi Mátyás Király Gimnázium konyhájának felújítása, melynek összköltsége 
25.157.859 Ft volt, amiből 5.348.521 Ft önerőt Fonyód Város Önkormányzata biztosított. 
A felújított konyha 1500 adag kapacitású meleg étkezést biztosít.

2013. december 12-én, ünnepélyes keretek között került átadásra a gimnázium konyhája, 
ahol beszédet mondott Hidvégi József polgármester, és Iváncsicsné Perusza Ditta, a Fonyód 
Konyha Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ezt követően a konyhások teljes kapacitással vették át 
a területet.

Dolgozókkal és diákokkal beszélgettünk az azóta eltelt idő tapasztalatairól.

A konyhásokat arról kérdeztük, milyennek tartják az új munkakörülményeket.

A válaszok egybe csengőek voltak: „nagyon jó, szeretjük”, „minden remek lett”, „a kiszol-
gálás könnyebb lett, így jobb is, meg gyorsabb is”, „minden nagyon modern, és jobb”.

A „mi a kedvenc újítás” kategóriában 
az abszolút prímet az új öltözők, illetve 
az új sütők vitték.

Általánosságban elmondható, hogy 
a dolgozók elégedettek a megválto-
zott munkakörülményekkel, szívesen 
járnak be dolgozni, és kissé könnyebb 
lett a munkájuk, ami minőségi javulást 
vont maga után.

A megkérdezett diákok 10-esek, illetve 12-esek voltak, tehát mindegyikük évek óta, de 
legalább az idei tanév elejétől menzás, így bőven volt összehasonlítási alapjuk az ételek 
minősége terén. Az általános vélekedés az volt, hogy az ételek jobbak, finomabbak, illetve 
„korszerűbbek”. Orsós Ábel (10/A) véleménye szerint „nagyobb a választék, több olyan étel 
van, amit szeret”.

Arról még egyikük sem hallott, hogy hamarosan kétféle menüs rendszerre áll át a konyha, 
de Varga Zoltán (10/A) szerint ez „jól hangzik”. Nagy Martin (10/A) elmondása alapján neki 
„mindegy, mert jól főznek”. A lányok is üdvözölték 
az ötletet: „Jobb, ha többféle, mert lehet választani, 
ha az egyiket nem szeretjük” – válaszolta kérdésem-
re Tombor Tímea (12/H).

Arra a kérdésre, hogy ha lenne reform menü, vá-
lasztanák-e, már jóval eltérőbbek voltak a válaszok. 
Volt, aki fenntartásokkal kezelte: „attól függ, mi-
lyen”, volt, aki elutasította, de többségük válasz-
taná. Kardos Kornélia (12/H) így véleményezte a 
maga és az osztálytársa nevében: „Igen, kipróbál-
nánk. Minden újra fel vagyunk készülve.”
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