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Megalakult a képviselő - testület!

A képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülését 
2014. október 27-én 10 órai kezdettel megtartotta.  
A város lakossága a 2014 - 2019 helyi önkormány-
zati ciklus polgármesterének Hidvégi Józsefet 
választotta meg.

A lakosság bizalma alapján a következő fonyódi 
polgárok nyertek önkormányzati képviselői mandátu-
mot:

Árok László 
dr. Metz József 
Erdei Barnabás 
Farkas Gábor 
Gyurina Mária 

Kiss Zoltán István 
Lehel László 

Óh Zsolt 

Döntött arról, hogy az önkormányzat gazdasági 
programját a törvényi előírásoknak megfelelően 6 
hónapon belül előkészíti. A gazdasági program elő-
készítésével a Városfejlesztési Bizottságot bízta meg. 

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta:

A Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 
2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendeletének felülvizs-
gálatát és módosítását. Ezen belül a bizottsági struk-
túra módosítására vonatkozó polgármesteri javaslatot 
az alábbiak szerint:

• Pénzügyi Bizottság: képviselői tag 3 fő;  nem 
képviselői tag 2 fő

• Városfejlesztési Bizottság: képviselői tag 4 
fő;  nem képviselői tag 3 fő

• Jogi Bizottság: képviselői tag 3 fő;  nem kép-
viselői tag 2 fő

• Humán Bizottság: képviselői tag 3 fő;  nem 
képviselői tag 2 fő

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. október 27-i hatállyal

Alpolgármesternek Farkas Gábor önkormányzati 
képviselőt választotta meg.

a Pénzügyi Bizottság elnökének: 
Gyurina Mária képviselőt,
képviselő tagjának: 
Erdei Barnabás képviselőt, 
Kiss Zoltán képviselőt, 
nem képviselő tagjának választotta: 
Kertész-Balázs József  Fonyód, Virág u. 10. szám 
alatti lakost, 
Molnár Beáta  Fonyód, Lenke u. 2. szám alatti lakost,

a Városfejlesztési Bizottság elnökének: 
Árok László képviselőt,
képviselő tagjának: 
Gyurina Mária képviselőt, 
Lehel László képviselőt, 
Kiss Zoltán képviselőt,
nem képviselő tagjának választotta:  
Kardos János Fonyód, Tabán u. 24. szám alatti lakost, 
Kovács Ferenc Fonyód, Makai u. 14. szám alatti la-
kost, 
Vajda Tibor Fonyód, Kisfaludy u. 16/A. szám alatti 
lakost,

a Jogi Bizottság elnökének: 
Óh Zsolt képviselőt,
képviselő tagjának: 
Árok László képviselőt, 
Dr. Metz József képviselőt,
nem képviselő tagjának választotta:  
Dr. Barabás Ferenc Fonyód, Harmatos u. 7. szám 
alatti lakost, 
Dr. Tóth Mihály Fonyód, Borszék u. 8. szám alatti 
lakost,

a Humán Bizottság elnökének:
Erdei Barnabás képviselőt,
képviselő tagjának: 
Óh Zsolt képviselőt, 

folytatás a következő oldalon

a 2014. október 27-i ülés összefoglalója
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A választások eredménye alapján bemutatjuk:
A polgármester

Hidvégi József:
Ö t v e n h á r o m 
éves gépészmér-
nök vagyok, nős, 
két fiúgyermek 
édesapja. Felesé-
gem védőnő Ba-
latonfenyvesen, 
Gábor, matema-
tikai elemzőként 
dolgozik, Bence 
hangtechnikus-
nak tanul.
A diploma meg-
szerzését köve-
tően programo-
zó mérnökként 
kezdtem Nagy-

kanizsán, majd a lellei Híradástechnika Szövetkezet-
nél dolgoztam. 
Huszonkét éve, vállalkozóként egy stabil, jól működő 
céget tudhatok a hátam mögött. 
2003 őszén a Fidesz vezetése felkért a Megyei Köz-
gyűlésben való munkára, ahol sok tapasztalatot, bará-
tot és kapcsolatot szereztem.
2006-ban az Önök bizalmából Polgármester lettem, 
mely feladatot a mai napig a legjobb tudásom szerint 
látok el. 2008 óta vagyok a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének Somogy Megyei elnöke. 2010-től a 
Fonyódi Kistérség elnökévé választottak polgármes-

ter társaim. Ettől az évtől vagyok tagja a Balatoni Fej-
lesztési Tanács Elnökségének. 
2014-től a Fonyódi Járási Fejlesztési Munkacsoport 
elnökeként készítem elő a térség 2014-2020-ig tartó 
fejlesztéseit. 
Mindezek előtt, mint polgármester azon dolgozom, 
hogy Fonyód fejlődjön, turisztikai célpontja legyen 
sok tízezer turistának, ezzel is munkalehetőséget és 
jobb megélhetést biztosítson az itt élőknek. 
Az elmúlt nyolc év alatt szemmel láthatóan pozitívan 
változott városunk képe, megítélése. Az első négy 
évben stabilizáltuk az Önkormányzat gazdálkodását, 
működését, majd az Önöktől kapott bizlommal élve 
elkezdtük a város fejlesztését, jó hírnevének, turiszti-
kai vonzerejének visszaállítását. 
Ilyen mértékű fejlődés még nem volt Fonyód újkori 
történelmében. A város elnyert pályázatainak száma 
és ezzel együtt az elnyert támogatások összege me-
gyei szinten is kiemelkedően magas. Közel 2,2 mil-
liárd forint fejlesztés az elmúlt négy éves ciklusban, 
melyből a pályázati támogatások összege megközelí-
tette az 1,8 milliárd forintot. A gazdálkodásunknak és 
a kormányzati konszolidációnak köszönhetően nincs 
adóssága városunknak.
Ma Fonyód Oktatási központ, Járási székhely, a tér-
ség fejlesztési, szellemi központja lett. 
Az eltelt nyolc esztendő tapasztalataival, kapcsolata-
ival, biztosíthatjuk a város további fejlődését és to-
vábbra is erkölcsös, a köz érdekét szolgáló, átgondolt, 
felelősségteljes munkát ígérek.
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Dr. Metz József képviselőt,
nem képviselő tagjának választotta:  
Szőcs Mihályné Fonyód, Reviczky u. 1/2. szám alatti 
lakost, 
Ellenberger József, Fonyód, Tabán u. 47. szám alatti 
lakost.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Lehel László képviselőt tanácsnoknak választotta.  
A tanácsnok felügyeli a beruházásokkal és fejleszté-
sekkel, valamint a város idegenforgalmi, turisztikai 
célkitűzéseivel kapcsolatos önkormányzati feladatok 
ellátását. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a 
polgármestert és a képviselő-testület illetékes bizott-
ságait. Beszámol a képviselő-testületnek a feladatai 
ellátásáról.

A képviselő-testület következő ülése november 27-

én, csütörtökön 14 órától lesz a városháza nagyter-
mében. A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon.    

Gyurina Mária
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Árok László: 1956-ban, Fonyódon születtem, anyai ágon több generáció óta itt élő 
családban. Óvodás, általános iskolás és gimnazista Fonyódon voltam. Érettségi után 
Pécsre kerültem, ahol jó eredménnyel végeztem el a Pollack Mihály Műszaki Főis-
kola gépész karát és gépészmérnökként diplomáztam. Diploma után Budapesten 15 
évig dolgoztam. 23 évvel ezelőtt családommal Fonyódon telepedtünk le. Visszaköl-
tözésem óta ugyanazon a munkahelyen dolgozom. Mindig is érdekelt a város és az itt 
élő emberek sorsa, ezért 2002-2010 között választott képviselőként dolgoztam a helyi 
a képviselő testületben. Az elsőben a Városfejlesztési bizottság elnökeként, a máso-
dikban alpolgármesterként. Hitem szerint a város fejlődéséért, rendezett, átgondolt 
fejlesztéséért, az itt élő emberek boldogulásáért dolgozni megtisztelő feladat. Ennek 
szellemében fogok ténykedni képviselőként a mostani öt éves ciklusban is.

Erdei Barnabás: 1979-ben születtem Kaposváron, majd két éves koromban Fonyód-
ra költöztünk. Iskolás éveimet a Magyar Bálint Általános iskolában kezdtem majd a 
Mátyás Király Gimnázium növendéke lettem. Az érettségit követően felvételiztem 
Pécsre a Janus Pannonius Tudományegyetem testnevelés szakára, majd tanulmánya-
im befejezését követően 2001 óta tanítok a Mátyás Király Gimnáziumban. 2005-ben 
szereztem meg másoddiplomámat a Semmelweis Egyetem Sporttudományi Karának 
Rekreáció szakán. 2007-től a Sport és Szabadidő Munkacsoport tagjaként évente több 
sport rendezvényt szervezünk az itt élőknek és az ide látogatóknak egyaránt. 2006-
tól önkormányzati képviselőként tevékenykedem, és mint a Humánpolitikai Bizott-
ság tagja felelősségteljesen határozunk a fiatalokat, az oktatást, a bűnmegelőzést és a 
sportot érintő kérdésekben.

Farkas Gábor: 1981-ben születtem Marcaliban. Születésem óta Fonyódon élek. Ál-
talános- és középiskolámat is itthon végeztem el. A középiskolás éveket követően 
rögtön munkába álltam, közben pedig levelező szakon végeztem a Pécsi Tudomány 
Egyetem Közgazdaság Tudományi Karán, diplomámat 2007-ben szereztem számvi-
tel szakirányon. Tíz éven keresztül az OTP-Garancia Biztosító Zrt.-nél dolgoztam 
biztosítás közvetítőként, majd négy éve területi igazgatóvá neveztek ki. 2008 óta 
társszervezőként részt veszek több fonyódi és környékbeli rendezvény, fesztivál szer-
vezésében, lebonyolításában, melyek nagyban hozzájárultak Fonyód idegenforgalmá-
nak növekedéséhez. Tíz éve kerültem közelebbi kapcsolatba a politikával, 2006 óta 
vagyok önkormányzati képviselő. A Pénzügyi Bizottság tagjaként felelős munkával 
hozzájárultunk a csődhelyzet elhárításához, melyet követően Fonyód elindulhatott a 
fejlődés útján.

Gyurina Mária: A diploma megszerzésétől kezdődően jelenleg is a Palonai Magyar 
Bálint Általános Iskolában tanítok. 1999-től igazgató helyettesként tevékenykedem. 
43 éve élek Fonyódon. A tanítványokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel napi kapcsolatban 
állok. A jó kommunikációs készség, az emberek szeretete előnyt jelent a munkámban 
és közösségi tevékenységeim során egyaránt. Ma szívügyem az egészséges életmódra 
nevelés, egészségmegőrzés nem csupán a gyerekek, de a felnőttek körében is. En-
nek érdekében gyalogtúrákat, kerékpártúrákat, sítúrákat, edzéseket szervezek minden 
korosztálynak. A városi kulturális, sport és ünnepi műsorok résztvevőjeként, műsor-
közlőjeként évek óta segítem a Kulturális Intézmény munkáját. Három éve a Jogi és 
Humán Bizottság külsős tagjaként tevékenykedtem. A közösségért, Fonyód városáért 
végzett munkám elismeréseként 2012-ben Fonyód Polgáraiért Díjat kaptam.

Folytatás a következő oldalon!

A képviselő - testület tagjai
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Kiss Zoltán István: 1959-ben születtem negyedik gyermekként. Hatan voltunk test-
vérek. Gyermekkorom óta Fonyódon élek szüleim, nagyszüleim és egész családom 
tősgyökeres fonyódi származású. Iskoláimat szintén Fonyódon végeztem. Családunk 
erősen kötődik Fonyódhoz, mindig is itt szerettünk volna élni, letelepedni. 40 éve 
vagyok tagja a Fonyódi Önkéntes Tűzoltó egyesületnek és zenekarának, amely veze-
tésében is aktívan részt veszek. Az elmúlt években, évtizedekben mindig is Fonyódért 
tettem, dolgoztam. A várost illető társadalmi munkákban mindig aktívan részt vál-
laltam akár résztvevőként akár szervezőként. Vállalkozásaimmal igyekszem Fonyód 
hírnevét öregbíteni, mindkét üzletem többször is szerepelt országos televízió műsor-
ban. Politikával mindig szívesen foglalkoztam, de eddig csak kimondottan baráti kör-
ben. Most a városfejlesztési és pénzügyi bizottság tagjaként legjobb tudásom szerint 
szeretnék hozzájárulni a város fejlődéséhez. 

Lehel László: 1961-ben születtem Kaposváron. Feleségem dr. Bali Papp Rita ügy-
védként praktizál városunkban. Két kislányunk van Blanka, aki a gimnáziumunk és 
Lili, akik az általános iskolánk tanulója. Születésem óta Fonyódon élek, általános- és 
középiskoláimat is itt végeztem, majd Budapesten, a Testnevelési Főiskolán szerez-
tem diplomát. A Mátyás Király Gimnáziumban dolgozom testnevelő tanárként, im-
már harminc éve. 2006-tól vagyok képviselő Fonyód városában, először az Ügyrendi 
Bizottság elnökeként, majd alpolgármesterként segítettem a képviselő testület mun-
káját. Az egész családommal együtt boldogok vagyunk, hogy itt élünk Fonyódon, a 
Balaton-part számunkra legszebb városában.

Dr. Metz József  Egy zselici kis faluban, Ibafán születtem. 1971-ben diplomáztam a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A mohácsi kórházban dolgozva sebész szakvizs-
gát tettem 1975-ben. Csaknem két évig voltam Mohács járási tisztifőorvosa. 1977-
ben pályázat útján nyertem el a fonyódi sebészi állást. 1979-től 2014. április 24-ig 
vezettem a gyógyintézetet a sebészeti szakellátás mellett. 1980-tól ’90-ig két ciklu-
son át tanácstag voltam, 1990-től 2002-ig háromszor megválasztottak önkormányzati 
képviselővé. 1987-ben tanácstagként többekkel együtt javasoltam, hogy Fonyód pá-
lyázza meg a városi rangot, melyet 1989-ben el is nyertünk. 1997-ben hosszú előké-
szítés után megszereztük a rendelőintézet tulajdonjogát a marcali önkormányzattól, és 
egyben 100%-os Fonyód önkormányzati tulajdonú járóbeteg szakellátást végző gyó-
gyintézetet alapítottunk. Az Önök bizalmával megválasztott képviselőként, a polgár-
mesterrel és a többi képviselő társammal nem összefogva, de mindenkivel együttműködve kívánom Fonyód 
javát szolgálni.

Óh Zsolt:1962-ben születtem Lengyeltótiban. Születésem óta fonyódi lakos vagyok. 
Az általános iskolát Fonyódon, a középiskolát Veszprémben végeztem el, majd a Du-
naújvárosi Műszaki Főiskolán szereztem mérnöki diplomát. Több mint 25 éve fonyó-
di vállalkozóként dolgozom. Valamilyen módon mindig próbáltam a város közéleti 
munkájában részt venni, és azt segíteni. Jelenleg a Turisztikai Egyesület egyik alel-
nökeként tevékenykedem. Szabadidőmben fotózom, és fotóimmal is próbálom nép-
szerűsíteni minél szélesebb körben ezt a csodálatos helyet Fonyódot, és a Balatont. 
Képviselőként úgy gondolom, hogy egy ekkora városban nem a pártpolitikának kell 
meghatározni a döntéseket, hanem mindenkor a fonyódiak érdekeit szem előtt tartva 
kell dolgozni.

A 2014-2019-es, ötéves ciklusban Hidvégi József polgármester vezetésével ők nyolcan alkotják majd Fonyód 
város képviselő-testületét a választópolgárok döntése alapján. A nyolc főből hárman maradtak az előző tes-
tületből (Erdei Barnabás, Farkas Gábor és Lehel László), öten viszont új tagként kerültek be. Közülük ketten 
már korábban is voltak képviselők (Árok László és dr. Metz József).             szerkesztőség
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Megújul a Balaton Áruház! - képriport



2014. november

Tök jó nap!
Hagyomány teremtő céllal szerveztek egy őszi 

rendezvényt, ami a Fonyódi Kulturális Intézmények 
szervezésében valósult meg. A Tök Jó Nap teljesen 
eltér az eddigi programoktól, ugyanis a piactéren ke-
rült megrendezésre egy piacnap alkalmából. Gyönyö-
rű időben élvezhették az idelátogatók a már megszo-
kott piacot és az új rendezvény által a fellépőket, és 
a kézművesek portékáit is megnézhették, megkóstol-
hatták. A változatos műsorok mellett leginkább a tök 
és az abból készített ételeké, díszeké volt a főszerep. 
A különféle standokon nagyon sok, rendkívül kreatív 
megoldást láthattak a szemlélődők és igazán finom, 
eddig talán nem közismert ételeket is lehetett kóstol-
ni. 

Az egésznapos programot a Fonyódi Tűzoltó ze-
nekar nyitotta meg. Már a program kezdetén is szép 
számmal érkeztek érdeklődők.

Délben a Fonyód Konyha által készített tökös éte-
lek kóstolhatták az érdeklődök, melyhez a Dió Banda 
Népzenei előadása biztosította a jó hangulatot. Ezu-
tán a látrányi Jázmin Néptáncegyüttes tagjai tartottak 
egy fergeteges néptáncbemutatót. Őket a nemrégiben 
Fonyódon is csoportot indító, nagykanizsai Eraklin 

Táncklub, Rumbatök című műsora követte. A tán-
cos műsorok után két ismert ember is ellátogatott 
Fonyódra. Vastag Tamás, az X-Faktor egykori sztárja 
egy nagyszerű hangulatú koncertet tartott, mely so-
rán a közönség soraiban együtt énekelt rajongóival. A 
hangulatot Nádas György magyar színész és humoris-
ta műsora fokozta. 

A nap zárásaként töklámpásgyújtás, majd közös 
meccsnézés volt a Menthol bárban, ahol a Románia 
- Magyaroroszág EB selejtezőt nézhették meg az ér-
deklődők.        szerkesztőség
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Felhívás!
Fonyód Város Önkormányzata pályázatot hirdet:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Közhasznú Kft 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 

álláshely betöltésére 
részletek: www.fonyod.hu

Állás betölthető: 2015. január 01. napjától
Jogviszony: Megbízási jogviszony
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A Naplemente 
Nyugdíjas Klub ok-
tóber 25-én ünne-
pelte fennállásának 
harmincadik évfor-
dulóját. E nevezetes 
esemény kapcsán 
körülbelül harmin-

can gyűltünk össze, hogy méltóképpen tegyük emlé-
kezetessé a kivételes alkalmat.
Rövid beszámolómban tájékoztattam vendégeinket 

és a tagságot a klubban történő nevezetesebb esemé-
nyekről, s megpróbáltam rávilágítani, hogy a klubok 
fenntartásának működtetése igen fontos momentum 
városunk életében.

Főleg az egyedül élők életében hozhat egy kis eny-
hülést, ha hétfő délutánonként összejöhetünk két- két 
és félórányi közös beszélgetésre.
Úgy érzem, hogy a szeretet az, ami eggyé kovácsol-

ja ezt a kis csapatot, ezért is érhettünk meg ilyen szép 
kerek évfordulót együtt.
Ezt a napot úgy is nyugtázhatjuk, hogy várakozáson 

felüli módon sikerült. Ezen eseményt köszönhetjük 
még az Aranyhíd vendéglő tulajdonosainak. A Naple-
mente Nyugdíjas Klub jó pár tagja önfeledten táncolt, 
mulatott ezen a szép napon, melyben már oly régóta 
nem volt részünk. 
Így jubiláltunk 2014. október 25-én.
A helyi Naplemente Nyugdíjas Klub tagjai nevében:

Varga Józsefné klubvezető

Jubilált a Naplemente Nyugdíjas Klub

A szeretet magyar szentje
Árpádházi Erzsébet négyéves volt, amikor I. 

Hermann, türingiai őrgróf jegyeseként Wartburg vá-
rába került. A gyermek királylány jósága és kedvessé-
ge hamarosan megnyerte a vár népét. Lajos, vőlegé-
nye testvére kezdettől fogva szívből szerette őt. 

Miután a betegeskedő Hermann 1216-ban meghalt, 
Erzsébetet Lajos jegyezte el. Az esküvőt 1221-ben 
tartották Eisenachban. Lajossal boldog házasságban 
éltek. Boldogságukat még teljesebbé tette gyermeke-
ik, Hermann (1222. március 28.), Zsófia (1224. már-
cius 20.) és Gertrúd (1227. szeptember 29.) születése. 

A mélyen vallásos Erzsébet tökéletes összhangot 
tudott teremteni Isten és a férje iránti szeretet között. 
Amikor 1225-ben Lajos Itáliába hadba indult, Erzsé-
bet vette át a tartomány kormányzását. Éppen ezek-
ben az években gyenge aratások és árvizek sújtották a 
vidéket. Az ifjú grófné kinyittatta Wartburg éléstárait 
és a szegényeket élelmezte. A vár alatt ispotályt nyi-
tott. Eladta ékszereit és drága ruháit, gyapjút szőtt a 
szegényeknek, gyermekágyas asszonyok mellett se-
gédkezett, és méltó temetést adott az elhunytaknak. 

 Erzsébet kimondhatatlan fájdalmat érzett, amikor 
Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult. Gyászru-
hát öltött, mintha sejtette volna a jövőt: Lajos útköz-
ben megbetegedett és meghalt. Férje oltalma nélkül 
Erzsébet nem folytathatta tovább addigi életét, sorsa 
mind elviselhetetlenebbé vált. Egy októberi napon 
észrevétlenül elhagyta Wartburgot újszülöttjével, 
majd másnap két másik gyermekét is elhozatta. Fo-
nással tartotta fenn magát. Gyermekeit a megmaradt 
ékszereiből neveltette, minekután nevelőkre bízta, 
mert úgy látta, hogy nem tud számukra megfelelő 

nevelést biztosítani. Özvegyi javaiból ispotályt ren-
dezett be Marburgban, és ott szolgált a ferences har-
madrend szürke ruhájában, mint betegápoló. 

1231 novemberében mindössze huszonnégy évesen 
halt meg. Szegényes, harmadrendi ruhájában ravata-
lozták föl az ispotály kápolnájában. Marburgban te-
mették el. Sírja mellett számos csodás esemény tör-
tént, s már négy évvel halála után, 1235-ben szentté 
avatták. Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptár-
ba, november 19-ére, a temetése napjára. 

Árpádházi Szent Erzsébet azok közé a szentek közé 
tartozik, akiknek fénye soha nem halványul, sőt egy-
re jobban világít. A szeretet szentjének élete magyar 
földön hajnalcsillagként ragyogott fel, hogy idegen-
ben világítson és rövid tündöklés után idegen földön 
hunyjon ki. Ám nevét évszázadok óta híven őrzi az 
emlékezet.               

Lévay Mária
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Borszék 808 kilométer, hirdeti a távolságot az irány-
jelző tábla Fonyódon. Nap, mint nap sokan eljárunk 
mellette, talán rátekintünk, s lehet, hogy gondolata-
inkban elkalandozunk miket rejthet magában ez a tá-
volság, s főleg milyen lehet a végcél. Aki elindul ezen 
az úton az megérti a költő szavait: „Ki gépen száll fö-
lébe, annak térkép e táj ,s nem tudja, hol lakott itt Vö-
rösmarty Mihály.”  Persze más nevekkel: Ady Endre, 
Misztótfalusi Kis Miklós, Kós Károly, Sütő András, 
Mikó Imre, Apáczi Csere János, Brassai Sámuel és 
még hosszan lehetne sorolni a neveket. 

A Borszéki Református Gyülekezet meghívásából 
hárman közelebbről is megismerkedhettünk a 808 
kilométeres út rejtett kincseivel. Olyan elfeledett tá-
jakon haladt az utunk, mint Királyhágó, Kalotaszeg, 
Mezőség és Gyergyó. Utunk alátámasztotta korábbi 
megfigyelésemet, miszerint Erdély ősszel a legszebb. 
A ragyogó napsütés csak kiemelte az amúgy is sár-
gában-vörösben-barnában égő tájat. Ahogy egy uti-

társam fogalmazta viccesen: „A fák 220-ba vannak 
bekapcsolva”. Lelkünk, szellemünk s nem mellesleg 
testünk gazdagodásához a Borszéken eltöltött napok 
is hozzájárultak. 

A gyülekezet templomot alakított át magának meg-
vásárolva egy családi házat. Az épületben az istentisz-
teleti hely mellett, gyülekezeti és vendégszobát és egy 
fürdőhelyiséget alakítottak ki. A templom megszente-
lésére hívták meg a testvérgyülekezetet azzal a szán-
dékkal, hogy a régi kapcsolatot feleleveníthessék. Az 
október 12-én tartott ünnepségen Kató Béla az Erdélyi 
Református Egyház püspöke szolgált. Igaznak tartot-
tam a mi fonyódi életünkre is igehirdetésének szavait, 
amelyben arról beszélt, hogy nem elég, hogy csak egy 
helyen lakunk és ismerjük egymást, akkor lehetünk 
igazi közösségé, ha vannak közös lelki élményeink. 
A gyülekezet az az otthon, ahol lehetnek ilyen élmé-
nyeink, ahol megtapasztalhatjuk,  hogy mindannyi-
unknak élő Istene van. A borszékieknek immár önálló 
helyük is van, ahol ezt a hitben való közösséget meg-
élhetik. Az ünnepségen a Fonyódi Reformátusok ne-
vében a gyülekezet lelkipásztora mondta el köszöntő 
szavait és adta át a közösség ajándékát egy porcelán 
vázát, ami reméljük szép dísze lesz a templomnak. És 
innen a távolból kívánjuk és kérjük más fonyódi test-
véreinkkel együtt, hogy az Úr építse és emelje maga-
sabbra a borszéki gyülekezetben élő testvéreinket.      
         Miklósi H. Koppány

Borszéki kirándulás
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Gondolatok mindenszentek ünnepén
Mindenszentek napja igazi keresztény ünnep. Gyer-

mekkoromban ezen a napon kimentünk a temetőbe 
soha nem ismert, apai nagyapám sírjához. A keresz-
tnél is gyújtottunk gyertyát, ahol rajtunk kívül sokan 
mások is. Édesapám elmagyarázta, hogy akiknek 
nincs sírja a temetőben, azokért gyújt itt mindenki 
gyertyát.

– Nem szeretem, ha a halálról beszélünk – sírtam el 
magam. 

– Pedig ahogy a születéssel kezdődik az életünk, a 
halállal fog bezárulni egyszer – törölte meg szememet 
édesanyám. – Nincs kivétel alóla – próbálta magya-
rázni a számomra akkor még megmagyarázhatatlan 
dolgot.

Gyermekként még természetesnek vesszük, hogy 
sokan vannak körülöttünk, akikre számíthatunk, akik 
őrzik és védelmezik testi és lelki békénket. Később 
kibővül a kör a barátokkal, a munkatársakkal, az is-
merősökkel. Aztán egyszer csak azt vesszük észre, 
hogy a számunkra fontos személyek sorra eltűnnek 
mellőlünk. A halál tesz pontot életük végére, hiába 
próbáljuk visszatartani őket, az idejük lejárt, menniük 
kell.

Ha elhunyt szeretteimre gondolok, gyakran érzem 
úgy, hogy ott vannak mellettem. Csak a szememet 

kell lehunynom, és már látom is a rég homályba ve-
szett arcvonásokat, hallom a hangjukat, és tudom, 
hogy lélekben továbbra is mellettem vannak. Ezért 
ünnep a halottak napja számomra: a halálon túl is lé-
tező szeretet ünnepnapja. Mily csodálatos is a hitünk! 
Hisszük, hogy halottaink továbbra is élnek, csak más-
ként, sokkal tökéletesebben és teljesebben, mint földi 
életükben tették, hisz a halál nem a pusztulást jelenti, 
hanem a beteljesülést: az örök életet.      Lévay Mária

N O V E M B E R
Megjött a fagy, sikolt a ház falán,

a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán

vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;

félek? Nem is félek talán.
Radnóti Miklós
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Programok november 18-tól december 13-ig

November 18. Kedd
Dr. Burucs Zoltán - „Az élő víz szervezetünkre gyakorolt hatása” című előadása

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Helyszínek:
Béke utca; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.);  

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

November 21. Péntek
Baricz Katalin - tárlat vezetés Tóth József „füles” fényképésszel

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

November 22. Szombat
Fotózzunk együtt előadás és workshop

Helyszín: Kulturális Központ, 10:00 óra

November 28. Péntek
Nádas József festőművész kiállításának megnyitója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

December 5. Péntek
Jön a Mikulás - A Pelso Főnix színtársulat előadása 

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

December 6. Szombat
VII. Greenlife Kupa - jótékonysági labdarúgó torna  
Helyszín: Zákányi Kálmán Sportcsarnok, 8:00 óra

December 6. Szombat
Jön a Mikulás - Kisvonatozás
Helyszín: Béke utca, 9:00 óra

December 7. Vasárnap
Baranyay László zongoraművész és Hollósi Mihály klarinét koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

December 12. Péntek
Hidvégi Mária „Elvermelt parázs” című könyvbemutatója

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

December 13. Szombat
Adventi hangverseny - a zeneiskola tanárainak közreműködésével

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra
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Katolikus miserend

péntek 17:00 óra Plébániatemplom 
 csak első pénteken 
szombat 17:00 óra Plébániatemplom
vasárnap
   9:15 óra Szent István Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 17:00 óra Plébániatemplom

Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 december 6., január 10.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Nov.  16.   9:30
Gyülekezetünkben szolgál: Hegedűs 
Gábor
Dec.    7.   9:30 
(úrvacsorás Istentisztelet)
Gyülekezetünkben szolgál: Dr. Lack-
ner Pál
protestáns templomban, József utca 21.
A házi bibliaórák és a Protestáns 
Kulturális Estek előadásai ideiglenesen 
szünetelnek!

Református
Istentiszteletek rendje

Nov.      9. 11:00 óra
Nov.    16. 11:00 óra
Nov.    23. 11:00 óra
Nov.    30. 11:00 óra
Dec.      7. 11:00 óra
Dec.    14. 11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Betlehem készítő verseny
A Református Gyülekezet ismét adventi betlehem készítő versenyt hirdet családoknak. 

Minden jelentkezőt szeretettel várunk az otthon elkészített betlehemi jelenetet ábrázoló alkotással. 
Tetszőleges anyagból és technikával készülhetnek a munkák, amelyeket kiállítunk a Fonyódi Múzeumban. 

Az elkészült betlehemeket ide kérjük leadni Minczinger Kati néninek december 12-ig. 
Az alkotók jutalomban részesülnek. Érdeklődni Miklósi Koppány lelkipásztornál a +36-30-846-7590-es 

vagy Feketéné Kanizsay Orsolya hitoktatónál a +36-30-224-5917-es telefonszámon vagy a 
fonyfeny.refmisszo@gmail.com címen lehet.
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Alapszolgáltatási Központ
Az Idősek Hónap-

ja kapcsán olyan 
sok esemény történt 
velünk,hogy szinte 
kronológiai felsoro-
lás,és köszönet lesz 
az alábbi írás. Else-
jén a nyitórendezvé-
nyen az általános is-

kolások hangulatos műsora, és zenés előadás előzte 
meg a finom vacsorát. A sétahajózás gyönyörű idő-
ben sikerült emlékezetesre. Részesei voltunk egy 
különleges zenés terápiának, az új színházterem-
ben. Intézményünkben ingyenes, színvonalas előa-
dást tartott a fenyvesi Turul Gyógyszertár vezető-
je. Nagyobb létszámmal misén is voltunk. A  CMS 
„ajándékbuszával” Rádpusztán kedvezményes ebé-
det kaptunk,majd a Geleta-cukrászdában is olcsób-
ban ehettük a finomságokat. A óvodások kedves kis 
műsora is nagy örömet szerzett nekünk.

Az Idősek Hónapját balatonfenyvesi meghívással 
zártuk, fantasztikus hangulatú teadélutánnal. 

Sok szép élményünket köszönjük szépen:
- az általános iskolai tanító néniknek
- a vacsora felszolgálásában segítő gimnazisták-

nak
- Dr. Jóba Enikőnek
- Varázshangok az Egészségért Egyesületnek
- Neumajer Zoltánnak
- Rádpuszta tulajdonosának, Fekete Zoltánnak
- Geleta Balázsnak,és társainak 
- Méregné Katinak, Fenyvesi Lívinek
- Lukács Sándor--Tóth Tamás Uraknak(CMS 

MANUFAKTUTING Kft.)
- Jánosházi Katinak,a balatonfenyvesi Ezüst Fe-

nyő Klub vezetőjének
Végül, de nem utolsó sorban Polgármester Úrral 

köszöntöttük a korát meghazudtolóan ragyogó ál-
lapotban lévő Pintér Sándor bácsit, 90. éves szüle-
tésnapján.

Nagy öröm mindannyiunk számára,hogy nappali 
Ellátottjaink létszáma 6 fővel bővült 2014-ben!  

Muskó Zoltánné

Egy doboznyi szeretet
Fonyód- Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Karácsonyi Adománygyűjtő akciót szervez.

Kapj a kezeid közé egy cipősdobozt, és pakold tele olyan dolgokkal, amelyek 
számodra lehet, hogy már csak kacatok, de mások örülnének neki. Mindegy, hogy 

ruha, játék, tartós élelmiszer, vagy könyv.

Zárd dobozba szereteted és tegyük szebbé mindenki karácsonyát. Szerezz olya-
noknak örömet, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy karácsonyi ajándé-

kokra költsenek. Minden egyes darabbal boldoggá tehetsz egy nélkülözőt.

A Dobozokat 2014. december 18-ig nyitvatartási időben várjuk a Fonyód- Balatonfenyves Alapszolgáltatá-
si Központ -Fonyód, Fő u.43 és Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 30 szám alatti- irodáiban.
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A közelmúltban két előadás részese is voltam egy-
másután a Galériában. Fauszt Terézia meghívott 
előadói életútjuk révén az ezotériát választották gon-
dolataik közvetítő eszközeként. Közös volt bennük 
az is, hogy mindketten Szepes Máriával kapcsolatos 
érintettségüket, élményeiket mesélték el. 

Életük sorsfordulói kapcsán általa merítettek erőt, 
tapasztalataikat szeretettel adják tovább.  

Elek lldikó Azoknak, akik zörgetnek című önélet-
rajzi, önismereti témájú könyve kapcsán tartott előa-
dást. Talán egyik legegyszerűbb, legfontosabb gon-
dolata az volt, hogy tanulni jöttünk erre bolygóra. A 
megtanult, magunkévá tett konvenciók köréből nehéz 
kilépni a mindennapokban, pedig nagyon sok esetben 
ez mutat előrelépést, fejlődést a lelki életünkben. Ki 
kell lépni a komfortzónánkból, mert ha nem így te-

szünk, újra meg újra visszakapjuk azt a helyzetet, ami 
gondot okoz.  

Völcsei Judit kineziológus, Lélekhíd című előa-
dásából kiderült, hogy szintén a nagy átlagtól eltérő 
módon értelmezi az élet „játékait”, könyvírás, tanfo-
lyamok, tréningek révén osztja tapasztalatait minda-
zokkal, akik erőt meríthetnek az általa tanultakból.

Legfontosabb mondanivalója közül emeltem ki eze-
ket: 

„Élni kell, tanulni, alázatosnak lenni!”, „ A szere-
tethez a legmélyebb alázat szükséges”, „ Ha nincs 
szeretet, nincs vele dolgod.” -, egyszerű megállapítá-
soknak tűnnek, viszont eszerint rendezni életünk min-
den mozzanatát, kemény munka...

Mellory

Elek Ildikó és Völcsei Judit 

Kollégiumi szecskahétvége
Október 17.-18.-án rendezték meg a negyedikesek 

az elsősök szecskáját. Nagy lelkesedéssel és buzgó-
sággal készültek már hetek óta a „kicsik” és a „na-
gyok” is.  Minden szecskának, a kollégium három új 
nevelőjének, köztük Szövényi Zsuzsanna tanár nőnek 
is, húznia kellett, hogy minek öltözzön be. 

Pénteken, az iskola után már javában folyt a ké-
szülődés, az egész kollégium izgatott volt. Öt órakor 
elkezdődött az elsősök bemutatkozó műsora Csillag 
születik címmel. A négy zsűri tag, vicces kommentek-
kel, és beszólásokkal jutalmazta a fellépőket. Volt aki 
táncolt, volt aki vicceket mesélt. Mindenki nagyon jól 
szórakozott rajtuk. A vacsora után jöhetett a szecskák 
próbára tétele. A negyedikesek ötletes, humoros fel-
adatokat találtak ki, itt is nagyon sokat nevethettünk. 

Szombaton volt az ünnepélyes avató, ahol a DT 
közreműködésével teljes jogú kollégistává avattuk a 

diákokat és az új nevelőinket. Mindenki kapott egy 
kitűzőt Balaton Kollégium felirattal, és egy emlékla-
pot, hogy mindig emlékezzenek, kollégiumi éveikre. 
Az avatót egy finom vacsorával zártuk.

   Pálfi Orsolya

az ezoterikus gyógyászat nagykövetei
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Fábián Janka: Engem az olvasóim fedeztek fel

Amikor meghallottuk, hogy az Országos könyv-
tári Napok keretében Fábián Janka jön hozzánk a 
Kulturális Központ könyvtárába, akkor napokkal 
előtte is, hozzám hasonlóan sok nő társam kölcsö-
nözte a regényeit, hogy ismerkedjen vele. Kötetein 
túl, más olvasói vélemények is kíváncsivá tettek 
bennünket iránta. 

Napjaink legfelkapottabb regényírójával Láng 
Edit beszélgetett figyelemreméltó természetes-
séggel. A szimpatikus, koránál fiatalabbnak látszó 
történelem - nyelvszakos tanárnő a válság okozta 
szabadidő értelmes kitöltésével és a nagymama me-
séinek emlékével magyarázta hogyan lett írónő. 

A romantikus, történelmünk főleg múlt százada-
it átölelő családregényeiben idealizált szereplők-
kel találkozhatunk, ahol szinte minden fekete vagy 
fehér és a rossz elnyeri méltó büntetését. Ott van 
például Lotti című könyve. Ha az Emma trilógiára 
gondolok felvetődik a kérdés, hogy miért lesz egy 
azonos értékrend szerint nevelt értelmiségi család-

ban teljesen szélsőséges gondolkodású a négy gyer-
mek?

Tíz nagyregény mellett több novellát jelentetett 
meg eddig. Szinte minden korosztályból vannak ol-
vasói, akik szeretettel és értő kritikával véleménye-
zik munkáit. A történelmi romantikát ontó Fábián 
Janka, a semmiből lett sikeres regények szerzője, 
miközben még most is nyelvtanárként dolgozik. A 
napokban jelent meg legújabb regénye, a Koszorú-
fonat. Bátorság is kell ahhoz, hogy egy még isme-
retlen szerző épp a történelmi romantikát válassza 
műfaj gyanánt. 

„Kislánykorom óta érdekelt a történelem, sok tör-
ténelmi regényt olvastam, nagyon szerettem mindig 
írni is, így adta magát a helyzet, hogy a múltat a 
romantikával ötvözzem. Ráadásul úgy vettem ész-
re, hogy a történelmi regények nőiesebb vonulata 
hiányzik a hazai palettáról. Ebben a szellemben 
kezdtem hozzá az első regényemhez, de fogalmam 
sem volt, kiadják-e. Az első könyvemmel hiába ko-
pogtattam, szóba sem álltak velem. De nem adtam 
fel, és a családom, a barátaim biztatására megpró-
bálkoztam – egy kis kiadóval karöltve – a magánfi-
nanszírozású kiadással. Mivel szűkösek voltak az 
anyagi lehetőségeim, csak néhány száz darab jelent 
meg, de ez már elég volt ahhoz, hogy az írásom el-
jusson az olvasóimhoz. Szó szerint ők fedeztek fel 
engem!”

Örülünk, hogy Fábián Janka nálunk járt, töltsenek 
el egy-egy estét regényeivel és döntse el mindenki 
maga, hogy hol a helye a magyar irodalomban.

GDM

Máltai közlemény - Figyelem, krízisidőszak!
Az őszi-téli időszak különösen nehéz hónapokat jelent a krízishelyzetben élő családok-
nak: a kevesebb munkalehetőség mellett a fűtési költséggel is számolniuk kell. Ezért a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Csoportja ilyenkor a ruhaadományok gyűjtése 
mellett kéri a lakosságot, aki megteheti, tartós élelmiszer, tüzelő vagy akár használaton 
kívüli, de még jó állapotban levő kályha felajánlásával segítse a rászoruló családokat. 
Szívesen fogadunk száraztésztát, kekszet, konzervet, lisztet, cukrot, olajat, teát, tartós 
tejet, stb… Az adományokat önkénteseink segítségével haladéktalanul eljuttatjuk a csa-

ládoknak.
Legközelebbi adománygyűjtési időpontok:   Legközelebbi adományosztási időpontok (ruhabörzék):
November 21. péntek délelőtt 9-12 óra között   November 21. péntek délután 12-15 óra között 
December 5. péntek délelőtt 9-12 óra között          December 5. péntek délelőtt 14-16 óra között
Helyszín: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyód, Szent István u. 63. szám alatti irodája. Telefonon 
folyamatosan elérhetőek vagyunk a 30/740-9389-es mobilszámon.   
          

Soltész Berta csoportvezető
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Csak természetesen! - Bámulatos őszi dekorációk a lakásban
Az ősz nem csak a szüret idő-

szaka, a tarka levelek és a ren-
geteg termés ahhoz is nagyszerű 
alkalmat teremt, hogy kidekoráld 
a lakást néhány évszakhoz illő 
dísszel. Ha gyerkőc is van otthon, 
a közös ügyeskedés szinte kötele-
ző program, de a magunk készí-

tette díszek nekünk is örömet fognak szerezni.
Ilyenkor érdemes nyitott szemmel járni erdőt-me-

zőt, hiszen a természet tárháza ekkor gazdag csak 
igazán. Az őszi bőség sokféle dekorációs alapanyagot 
tartogat számunkra: aranybarna, bordó, élénksárga, 
narancs, zöld vagy éppen vörös színekben pompázó 
faleveleket, különféle formájú, fajtájú és színű termé-
seket, terményeket és pompázatos virágokat, melyek 
mind-mind otthonunk méltó díszítőivé válhatnak. 
Csak egy kis fantáziára van szükség, és máris pazar 
színkavalkádot varázsolhatunk lakásunk falai közé.

• Egyedi dekorációt kapunk, ha átlátszó üvegpohár-
ba helyezett gyertyát lemorzsolt kukoricaszemekkel 
rakunk körbe. Egy magas üvegpohárba cseppentsünk 
egy kevéske viaszt, ezzel rögzítsük a gyertyát, majd 
óvatosan öntsük köré a kukoricaszemeket. Ha az 
üvegbe kerülő kompozíciót nem találjuk elég válto-
zatosnak, a gyertyatartók köré szórt őszi termésekkel, 

dióval, mogyoróval vagy mandulával dobhatjuk fel.
• Legyen szó makkról, mogyoróról, dióról vagy 

manduláról - mindegyik remekül mutathat, ha őszi 
dekorációról van szó. Pár befőttesüveg, egy rakat 
gyertya és egy kevés drót segítségével igazán hangu-
latos mécseseket készíthetünk, de pár levéllel is izgal-
masabbá tehetjük az asztali díszeket.

• A vadszőlő káprázatos színű leveleit vétek lenne 
egyszerűen csak úgy összegereblyézni. Gyűjtsük in-
kább össze, és használjuk például a konyhai asztal dí-
szeként: a vadszőlő sárgából bordóba hajló leveleinek 
meleg és barátságos tónusa meghitté teheti a hangula-
tot. Még néhány csipkebogyószár, alma, dió, és máris 
készen van ez a szép asztali dekoráció.
forrás: nlcafe.hu            N. Alexandra

LIONS: készülődés a bálra
Az októberi gyű-

lésünk fő témája, a 
november 8-án tar-
tandó jótékonysági 
bálunk szervezése 
volt. 

Beszámolt min-
denki, hogy mit 
intézett a vállalt 
feladatokból. Meg-
szerkesztettük a 

meghívókat, amiknek Lukács Sándor munkatársai a 
kivitelezői. Eldöntöttük, hogy a vacsora svédaszta-
los legyen. Elnök asszony felhívta mindenki figyel-
mét, hogy minél több tombola tárgyat gyűjtsön a bál 
szponzoraitól, és minél több résztvevőt hívjunk meg. 
Október 15-én van a „Fehér Bot„ világnapja.

Ennek kapcsán a LIONS Klubok Magyarországi 
Szövetsége Budapesten a Nemzeti Múzeumban or-
szágos programot szervezett, melyen szemszűrés, 
vakvezető kutya bemutató, tandem kerékpározás volt. 

A Múzeum 
dísztermében ün-
nepélyes keretek 
között került sor 
első ízben a Va-
natka Gabriella 
díj átadására. Két 
újságíró kapta, 
akik sokat tettek 
a LIONS moz-
galom népsze-
rűsítéséért. Öten 
vettünk részt az 
eseményen. Na-
gyon szép volt. 
Legközelebb a 
bálunkról fogok 
beszámolni, ame-
lyet a hagyományoknak megfelelően november 8-án 
tartunk, a Gimnázium aulájában.

Fábián Lászlóné
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Fonyód vetélkedő
Iskolánkban immár hagyományosan 7. éve rendez-

tük meg a Fonyód Vetélkedőt, október 18-án. 
A vetélkedő célja: Elősegíteni a lakóhelyhez, szülő-

földhöz való kötődést. 
Lehetővé tenni, hogy minél többen ismerjék meg: 
- lakóhelyük híres embereit, életüket, munkásságu-

kat,
- a berki ember életét, szokásait, használati tárgyait,
- a Berek és a Balaton kialakulását, élőlényeit,
A család egy együtt eltöltött hétvégén minél több 

időt töltsön el a szabadban, játsszon, szórakozzon, ta-
nuljon.

Szép időben 34 csapat indult útnak az iskolából, 
hogy teljesítse a feladatokat, melyeknek útvonala a 
Bartók Béla utcai sétányon át, a Bacsák – Házig ve-
zetett. Majd a Lányi Antal emlékmű a Fodor András 
– Ház és a kripta – Villa érintésével érkeztek meg újra 
az iskolába.

A gyerekek felkészülten, jó hangulatban járták vé-

gig az útvonalat.  
A csapatok száma, és a gyerekek felkészültsége, 

és visszajelzéseik igazolják, hogy szeretik ezt a faj-
ta versenyt. Szívesen tanulnak ebben a formában és 
megszerezett ismeretek birtokában más szemmel tud-
nak tekinteni lakóhelyükre, környezetükre.

A verseny megrendezéséhez, jutalmazásához nyúj-
tott támogatást köszönjük a Fonyódi tankerületnek.

Jövőre újra Fonyód Vetélkedő!      
Gyurina Mária

Emlékeztünk

19



2014. november

Kishuszárok nagy szereplése
Méltán híressé vált fonyódi kishuszáraink rengeteg 

meghívásnak tettek eleget az elmúlt év során. Köztük 
az egyik legjelentősebb alkalomnak számított, amit 
a kaposvári huszárok invitálásának köszönhetünk, 
ugyanis 2014. augusztus 23-án részt vehettünk a 
Nemzetközi kaposvári huszártalálkozón, ahová nagy 
örömmel mentünk és annál nagyobb szeretettel fo-
gadtak bennünket. 

A külföldi huszárok körében szinte hungarikumnak 
tekinthető a gyermek huszár csapatunk, mely itt is ha-
talmas sikert aratott a jelenlévők körében. Itt találkoz-
tunk Székely Tibor ezredes úrral, az Országos Hagyo-
mányörző Egyesület elnökével, aki meghívott min-
ket, hogy jelenlétünkkel tegyük színesebbé a Nemzeti 
Vágtát, melynek Ő a fővédnöke. A meghívást büszke 
örömmel elfogadtuk, de ugyanakkor kissé elbizony-
talanodtunk, hogy az ország legrangosabb rendezvé-
nyén való részvételre fel vagyunk-e eléggé készülve? 

Az igazi huszár nem hátrál meg a kihívások elől, 
így ezzel a mottóval indultunk neki a felkészülésnek. 
Nemcsak az egyesület tagjai, hanem nagyon sok kül-
sős segítő is magáénak érezte a feladatot, így hálával 
gondolunk például azokra a tanárokra is, akik a gyer-
mekeket tanóráról engedték el, hogy készülhessünk 

velük. A nagy nap szeptember 20-án jött el, amikor is 
45 kishuszárral és markotányos lánnyal abban a meg-
tiszteltetésben részesültünk, hogy a nyitó felvonulá-
son az élen kísérhettük történelmi zászlainkat lobog-
tatva, a vándor szabját. Ezt követően a központi szín-
padon díszeleghettünk mialatt a versenyzők letették a 
vágtaesküt. Majd szeptember 21-én a kishuszár vágta 
eredményhirdetésénél ismét huszárjaink díszsorfala 
emelte a hangulatot. Szép munka volt kishuszárok, 
markotányos lányok köszönet érte. Erőt Tisztességet!

Molnár Andrea, Domina Barnabás

Janikovszky Éva kiállítás és könyvbemutató

Fonyódra érkezett a Janikovszky Éva halálának 
tizedik évfordulója alkalmából a Móra Kiadó által 
szervezett országos vándorkiállítás. A szerdai kiállí-
tás megnyitó egyben Komáromi Gabriella – a Kapos-
vári Egyetem egykori tanszékvezető főiskolai tanára 
– Janikovszky Éva monográfiájának bemutatásául is 
szolgált.

Komáromi Gabriella a szépszámú közönségnek 
közvetlen, mesélős kedvvel mutatta végig a ván-
dorkiállítás anyagát, ahol rögtön az elején a két kis 
mihasznába, Bertalanba és Barnabásba botlottunk. 
Meghallgattuk az írónő fotóihoz, díjaihoz, gyermek-
kori naplójához kapcsolódó tudnivalókat, láthattuk 
Janikovszky Éva írógépét, valamint az Égigérő fű 
című filmről és a Pesti Magyar Színház által színpad-
ra állított produkcióról szóló képanyagot, színpadi 

makettet.
A mesélős tárlatvezetés után Láng Edit tett fel kér-

déseket volt tanárának a monográfiáról. Kettejük pár-
beszédéből sok mindent tudtunk meg Janikovszky 
Éva életéről, családi körülményeiről, pályának alaku-
lásáról, emberi habitusáról, motivációiról, írói szán-
dékairól, irányultságáról, életszemléletéről és stiláris 
humoráról. Megtudhattuk, hogy ez a stiláris humor, 
amelyet annyira magyarnak érzünk, mélyen humá-
nus gesztusai révén mégis belopta magát más népek 
irodalmába is. Janikovszky Évát nemcsak hogy 35 
nyelvre fordították, hanem – a mindenkori nyelvi igé-
nyeknek megfelelően - műveiből már újrafordítások 
is készülnek! 

Komáromi Gabriella  elmesélte, milyen hitetlen-
kedve fogadta Janikovszky Éva az 1973-as Deutscher 
Jugendbuchpreis „Az Év Gyermekkönyve” díját, s 
hogy igazi nőként hogy, milyen öltözékben készült 
a díjátvételre. Természetesen szerzőtársának, Réber 
Lászlónak az említésére és méltatására is sor került. 
Ahogy Janikovszky Éva könyveivel, úgy ezzel az est-
tel is gazdagodtunk. Egy kicsivel több fény, több me-
legség költözött a szívünkbe.    Parill Orsolya
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Műfüves labdarúgó torna

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola október 
3-án, első alkalommal szervezte meg a műfüves tor-
nát, amely egyben pályaavató torna volt.  A munkála-
tok az előző tanév végén kezdődtek meg. A 40x20-as 
szabvány méretű pályát a tanévnyitó ünnepélyen adta 
át hivatalosan Hidvégi József polgármester úr. 

A labdarúgó tornára hét iskolát hívtunk meg. A hét 
iskola közül csak a balatonfenyvesi csapat tudott részt 
venni a megmérettetésen iskolánk három csapata mel-
lett. A részvevő csapatok: Balatonfenyves, Fonyód 8. 
osztály, Fonyód 7. osztály, Fonyód 6. osztály.

A tornán résztvevő gyerekek kaptak egy üveg ás-

ványvizet és egy csokit, ezen felül kupákkal, okleve-
lekkel díjaztuk a legjobb játékost, a legjobb kapust és 
a gólkirályt is.

Eredmények: 
Balatonfenyves - 8. osztály 2:7, 

7. osztály - 6. osztály 6:2, 
Balatonfenyves - 7. osztály 0:4, 

8. osztály - 6. osztály 6:1, 
8. osztály - 7. osztály 3:1, 

Balatonfenyves - 6. osztály 5:0
A tornát a 8. osztály tanulói nyerték. Második he-

lyen a 7. osztály, harmadik helyen pedig a Balatonfe-
nyves végzett.
A torna legjobb játékosa: Sefcsik Dominik
A torna legjobb kapusa: Kocsis Csaba
Gólkirály: Illés Ákos

Összességében rendkívül élvezetes és izgalmas 
mérkőzéseket láthattunk. Remélhetőleg tavasszal 
több iskola is részt tud venni a versenyen, emelvén 
ezzel a labdarúgás színvonalát.    Kolozs László

Hungarian Open Céghmester Kupa
Mogyoródon rendezték meg október 18-án a Hungarian Open Céghmester Kupát, mely egyben kvalifiká-

ciós verseny a jövő évi karate EB-re. 
A versenyen nyolc ország hatszáz versenyzője lépett tatamira, tehát senkinek nem volt könnyű dolga. 

Fonyódot Szabó Száva képviselte sikeresen a rangos eseményen, kiváló eredményekkel: 8-9 éves lány kata 
bronz érem, kumite +32kg ezüst érem. 

Gratulálunk!
Köszönettel:                         Szabó Iván Szakosztályvezető

IV. Fonyódi lövészverseny
A fonyódi székhelyű MAPOSZ (Magyar Precíziós 

Légfegyveres Országos Sportági Szövetség) engedé-
lyével az MTTSZ Városi Lövészklub szervezésében 
október 25-én, szombaton került megrendezésre a 
Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Minősítő 
verseny és Open Kupa. A verseny a MAPOSZ ér-
vényben lévő szabályai alapján került lebonyolításra, 
több kategóriában. A kategóriák győztesei:

Open csoport precíziós lövészet: Bíró Gábor
Standard cs., VR kategória, prec. löv: 
Solymosi György
Idegen fegyver: Csepreghy Mátyás
Standard cs., VM kategória, prec. löv: 
    Solymosi György
Standard Ifj. cs. VR kategória: Abonyi Albert
Speed sziluett lövészet VM kategória: Réti Gábor

Speed Sziluett lövészet VR kategória: Erdélyi Ta-
más

Speed sziluett lövészet OPEN kategória 4 távolság-
ra: Nagy Attila              Lövészklub
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IV. Tengerikajak találkozó - Keszthely
2014.09.27-én szombaton immár negyedik alka-

lommal rendezték meg a teljesítménytúrát a Balato-
non a keszthelyi yacht klubból indulva. 

A 11 km-es távon 5, a 21 km-es távon 17 versenyző 
vett részt. Sajnos az időjárás megtréfálta a mezőnyt 
mert  a start előtt egy órával még esett az eső és néha 
enyhe szellő szaladt végig a vizen. 

Annak ellenére, hogy az időjárás borongós volt, a 
versenyzők jókedvűen küzdötték le a kilométereket. 
Célba érés után következtek a tréfás beszélgetések 
és az igaz történetek. Közben egy szegedi hajóépítő 
mester,  Kabai György mutatta be két legújabb fejle-
szésű kajakját, amit ki is lehetett próbálni. 

Ezután finom pincepörkölttel láttak vendégül a 
keszthelyi házigazdák, majd az eredményhirdetés kö-
vetkezett.

11 km-es táv:

Dr. Lukács Csaba- 4. helyezett - 50 év feletti kate-
góriában  3. hely 
Horváth András - 5. helyezett 
Tomozi István -  2. helyezett - 50 év feletti kategóri-
ában 1. hely
Konkoly Kristóf- 1. helyezett

21 km-es táv:

Molnár Gábor - PE tengeri kajak 3. helyezett – ab-
szolút 7. hely
Rónai Balázs – PE tengeri kajak 2. helyezett – abszo-
lút 6. hely
Konkoly Imre – üvegszálas tengeri kajak 4. helyezett 
– abszolút 4. hely

Remélem, a következő Pünkösdi Öböl Kupán még 
többen veszünk részt, mivel minimális költséggel és 
annál több jó kedvvel, de nem nagy távolságra és nem 
életre-halálra folyik a verseny, hanem mindenki csak 
saját magának bizonyít, hogy mennyire ügyes, edzett 
és felkészült. 

Váljék egészségünkre!      Konkoly Imre

Továbbra is kézilabda Fonyódon!

A tavalyi évhez képest a Petőfi SE Fonyód kézilab-
da szakosztálya az idei évre kicsit átalakult. Szem-
léletváltást követően voltak távozó játékosok, de a 
helyükre jöttek új emberek.

A bizonytalan jövő ellenére az edzések továbbra is 
folytatódtak. Annak ellenére, hogy nem lehetett tudni, 
mit is hoz a jövő a bajnokság lebonyolítását illetően. 
A szervezés letisztulni látszik, az idei bajnokság rend-

hagyó módon három csapat (Kutas, Kadarkút, PSE) 
részvételével kerül megrendezésre. A fordulók torna 
formájában lesznek lebonyolítva, ahol is a három csa-
pat egyszerre mérkőzik meg, így minden csapat két 
mérkőzést játszik egy forduló alatt.

Ezzel sikerül a költségvetést is csökkenteni, de nem 
szűnik meg a kézilabda a városunkban és a megyei 
szervezést is sikerült így megtartani!

Az ajtónk mindenki előtt nyitva áll, a játékosok to-
borzása folyamatos, egészen a kicsiktől a felnőtt kor-
osztályig. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szeret-
nénk elindítani a szivacskézilabdát, ez a jelentkezők 
számától függően rövidesen elindulhat. 

Szerdán este fél héttől és péntek este hattól marad-
tak az edzéseink a Zákányi Kálmán Sportcsarnokban. 
Ezeken az edzéseken is lehet csatlakozni, szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken is lehet: 
bakosza@gmail.com, 
+36703609059                      

Bakos Zita
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Fonyódi Hírmondó

 
Fonyód gázcseretelep mellett lévő garázssoron garázs eladó. 

 Tel.: 06-30/395-0080 

Három szobás, összkomfortos, fatüzeléses lakás kiadó Fonyódon, Szivárvány u. 128.  
 Tel.: 06-70/565-6370

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), 
150 cm széles – rozsdamentes hűtőpult (50.000,-Ft); érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
KERESSEN MINKET!

06-20/521-7002
hirmondo@fonyod.hu
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Dr. Zergényi Péter

Elérhetőségek:
Marcali, Hársfa u. 25.
06-85/415-329


