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Döntött a képviselő - testület! - a 2014. november 27-i ülés összefoglalója

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester be-
számolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
valamint a két ülés között végzett tevékenységről.

Elfogadta A Fonyódi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2014-es nyári 
idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről 
szóló beszámolóját.

Elfogadta az önkormányzat jogi képviselőjének a 
peres és peren kívüli ügyekről szóló beszámolóját.

Megtárgyalta és elfogadta a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület eddigi tevékenységéről szóló beszámoló-
ját, valamint a 2015. évi marketing tervét és költség-
vetését.

A képviselő-testület elfogadta a Fonyódi Kulturális 
Intézmények 2015. évi programtervét és annak költ-
ségvonzatát azzal, hogy a 2014. évhez képest még 3 
millió Ft-tal támogatja annak érdekében, hogy a kul-
turális programok az elmúlt év színvonalának megfe-
lelően teljesülhessenek, illetve a Kulturális Központ 
színháztermébe tervezett új programok megvalósul-
hassanak.

Annak érdekében, hogy Fonyód Város Önkormány-
zata a muzeális feladatellátást saját intézményének, a 
Fonyódi Kulturális Intézmények irányítása alá he-
lyezze 2015. január 1. hatállyal, a múzeumi feladatok 
ellátására a Kulturális Intézmények jelenlegi 8 fő lét-
számát 9,5 főre módosítja. 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi belső elle-
nőrzési ütemtervét.

Az államháztartásról szóló törvény alapján az ön-
kormányzat Képviselő-testülete december 31-i ha-
tállyal módosítja költségvetési rendeletét. A költség-
vetési rendelet módosításában az évközben kapott 
állami támogatások, és a Képviselő-testület döntései 
realizálódnak. A képviselőtestület a rendeletmódosí-

tást elfogadta.
A Fonyód közigazgatási területét is érintő Balato-

naliga-Balatonszentgyörgy vasútvonal fejlesztésének 
biztosításához szükséges a településrendezéssel kap-
csolatos partnerségi szabályok megalkotása a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint építtetővel, 
Fonyód város településrendezési eszközeinek (Tele-
pülésszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatá-
nak, Szabályozási Tervének) módosítása, a munká-
latok során érintett eseti partnerek meghatározása. A 
képviselő-testület ezeket megtárgyalta és elfogadta.

 A  képviselő-testület úgy határozott, hogy a Pol-
gármesteri Hivatalban 2014. december 22. - 2015. 
január 4. közötti 7 munkanapra, 2015. december 21. 
– december 31. között 8 munkanapra igazgatási szü-
netet rendel el.

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
odaítéléséről, amellyel 17 fonyódi egyetemistát tá-
mogat havi rendszerességgel.

Döntött arról, hogy két általános iskolás tanu-
ló Fonyód település képviseletében részt vegyen az 
Arany János Tehetséggondozó Programban.

A képviselő-testület következő ülése december 18-
án, csütörtökön 14 órától lesz a városháza nagyter-
mében. A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a 
www.fonyod.hu weboldalon.   

Gyurina Mária

Tájékoztatás
Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala

tájékoztatása a Fonyódi Okmányiroda módosított ügyfélfogadási rendjéről
2014. december 1-től:

hétfő: 8:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 17:00 óráig
kedd: 8:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 16:30 óráig
szerda: 8:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 16:30 óráig
csütörtök: 8:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 17:00 óráig
péntek: 8:00 órától 12:00 óráig
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Évértékelő - 2014
Az idei év októberében lezárult egy ciklus, azon-

ban harmadszor is újraválasztották, így az elmúlt 
egész év legfontosabb eseményeiről kérdezném 
Hidvégi József Polgármester urat.

- Mondhatnám, hogy az év legfontosabb eseménye 
a választás volt, de véleményem szerint fontosabb 
volt a konszolidáció, melyet természetesen köszö-
nünk a FIDESZ kormánynak, hisz városunk eddigi 
nyolc évének meghatározója volt a 2006 előtti szoci-
alista vezetés 1,5 mrd Ft-os adóssága. Ugyan sikerült 
kigazdálkodnunk 580 millió Ft-ot, de a megmaradt 
880 millió Ft is nagy teher volt. Régen volt már (talán 
húsz éve), hogy szinte egész évben pozitív volt a vá-
ros bankszámlája.

Fontosak voltak a választások is, hiszen idén három 
is volt és persze meghatározó településünk életében: 

- Az országgyűlési választások azért, mert nem 
mindegy, hogy ki vezeti az országot és merre, vala-
mint az sem mindegy, hogy tudunk-e lobbizni az or-
szággyűlési képviselőnél.

- Az uniós választások azért, mert nem mindegy, ki 
képviseli az országot és mennyire védi meg értékein-
ket, érdekeinket, jövőnket.

- Az önkormányzati választás pedig a szűkebb kör-
nyezetünk vezetőiről dönt. Jó tudni, hogy a megye ve-
zetése is Fidesz többségű, így biztosan számíthatunk 
a további fejlődésünk támogatására. Én megtisztelte-
tésnek veszem a harmadszori bizalmat (hisz nem volt 
még Fonyódnak háromszor megválasztott polgármes-
tere), ami azt jelenti számomra, hogy jó úton járunk. 

Sikeresen zártuk a 2011-ben elkezdett Városköz-
pont felújítási projektet, így 30-40 év után van a vá-
rosnak egy méltó Kulturális Központja és 53 év után 
egy felújított áruháza, mely épületek meghatározói a 
centrumnak. Idén lezárult a gimnázium 330 millió Ft-
os labor fejlesztési projektje is, probléma mentesen, 
a diákok örömére. Szerintem jó lesz a Sándortelepi 
Strand fejlesztése is, és biztos vagyok benne, hogy 
jövőre sok látogatója lesz. Örülök, hogy a Várhegyi 
Széplátó kivilágítása sikerült és még azok is büszkék 
rá, akik eddig azt mondták, „minek kellett ilyet épí-
teni”. A Turisztikai Egyesület pályázatából megújult 
a város honlapja, a Vígadó téri Tourinform Iroda, a 

Dísz téren a torony, s benne a harangjáték. Elkészült 
az 50 éve várt csisztai út, mely újabb távlatokat nyit 
Fonyódnak, Buzsáknak egyaránt. Építettünk műfüves 
pályát az Általános Iskolába, a gyerekek örömére. 
Természetesen elkezdtük tervezni a jövőt, hiszen el-
kezdődött a 2014-2020-ig tartó uniós fejlesztési cik-
lus. Előkészítettük az Óvoda energetikai felújítását és 
az ovis műfüves pálya építését. Elkészült Fonyód vá-
rosmárkázási koncepciója, mely megalapozza a jövő 
marketing stratégiáját.

Persze azért voltak problémáink is, melyekkel so-
kat küzdöttünk. Ilyen volt a Magaspart omlása miatti 
útlezárás, az Árpád part árvízi védekezése, a belvíz 
miatti védekezések, szivattyúzások. 

Hosszú ideig nem volt Jegyzője a Hivatalnak, ügy-
vezető váltás volt az Egészségügyi Nkft-nél, a Metz 
Kft  147 milliót követel elmaradt haszonként, még 
mindig nem zárult le a kikötői üzletsoros Lakásépítő 
Kft felszámolása, stb.

De had dicsérjem meg a jól működő gazdasági tár-
saságainkat, intézményeinket, társulásainkat, egyesü-
leteinket, akik kiválóan látták el feladatukat, a lakos-
ság, a turisták szolgálatában, a város jó hírnevének 
öregbítésében. Itt kiemelném, hogy a focicsapatunk is 
feljutott a 10 éve áhított Megye I. bajnokságba, ahol 
megállják a helyüket. Rendezvényeink sikeresek, ide-
genforgalmunk folyamatosan nő, fejlesztéseink hasz-
nosak, Fonyód ismét példakép.

Összességében azt gondolom, hogy nagyon sok 
munkával teli, eredményes évet zárunk, melyben 
megalapoztuk Fonyód jövőjét, a város jó hírnevét, el-
ismertségét. Köszönöm mindenkinek, aki segítette a 
munkánkat.         szerkesztőség
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Az országosan mintegy 17 ezer – Somogy megyé-
ben 1153  –  megválasztott önkormányzati képviselő-
nek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény a 2014. évi választá-
soktól kezdődően előírja, hogy az eskütételt követő 
három hónapon belül részt vegyenek a kormányhi-
vatalok által szervezett képzésen. A kormányhivatal 
ezeket a képviselői képzéseket járásonként szervezte 
meg. 2014. november 27-én csütörtökön Fonyódon, 
a Kulturális Központ színháztermében került sor 
egy ilyen képzésre, ahol a korábbi tapasztalatoknak 
megfelelően nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. 
A képzés keretében a résztvevők megismerhették az 
önkormányzat működésével kapcsolatos alapvető 
szabályokat, a képviselő-testület működését, a tiszt-
ségviselők (polgármester, jegyző) feladatait, jogait és 
kötelezettségeit, illetve a képviselők saját jogaikkal 
és kötelezettségeikkel kapcsolatban is részletes tájé-
koztatást kaptak. Az elsajátított ismeretek az önkor-
mányzatok jogszerű működését segítik elő.

Prezentáció segítségével szemléltették az előadók 

az önkormányzatok kötelező és vállalt feladatait, az 
önkormányzatok helyét és szerepét az államrendsze-
ren belül, az önkormányzatok gazdálkodását, és a tör-
vényességi felügyeletét is.

Minden képzésen résztvevő utólag, postai úton kap 
egy tanúsítványt. A program zárásaként egy tesztet is 
ki kellett tölteni, amelynek értékelése a későbbiekben 
megtörténik. Ez egyfajta visszacsatolás az előadók-
nak arról, hogy milyen hatékonysággal tudták az is-
meretanyagot átadni, illetve melyek azok a területek, 
amelyekre a továbbiakban nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a képviselők vonatkozásában.    
                 szerkesztőség

Képviselők képzése Fonyódon

Fonyód számos önkormányzati társulás tagja. Ezek 
közül az októberi választások után háromban is tiszt-
újító közgyűlésre került sor. 

Több feladatot is önkormányzati társulásokban ol-
danak meg a települések, ilyen például a szociális 
ellátás is. Ez Balatonfenyvessel közös társulásban 
működik, Fonyód – Balatonfenyves Alapszolgáltatási 
Központ néven. A társulás egyik legfontosabb előnye, 
hogy a települések összefogásának eredményeként 
ugyanazokat a feladatokat olcsóbban lehet megolda-
ni. Így alapvetően kevesebb munkaerő biztosításával, 
kevesebb költség jut egy adott önkormányzatra.

A kistérségi társulások szerepe és feladatai a tisztújí-
tást követően részben átkerültek a járás fennhatósága 
alá. Jelenleg a kistérségi társulás a tizenegy település-
sel közösen három feladatot lát el: belső ellenőrzési 
feladatokat, jég elhárítási feladatokat és turisztikai 

feladatokat. A jövőre nézve újabb feladatokat kaphat 
a kistérségi társulás, de a kisebb településeknek már 
most is nagy segítség az, hogy nem kell önállóan pél-
dául marketing feladatokat megvalósítani, ami nem is 
lenne egyszerű. 

A dél – balatoni szennyvíztisztítást megvalósulá-
sát célzó önkormányzati társulás vezetőségében nem 
történt érdemi változás, mert a tisztségeket betöltő 
tagtelepülések polgármesterei újra megválasztásra 
kerültek. A Balaton törvény értelmében ennek a társu-
lásnak kell megvalósítania a szennyvíztisztítás meg-
valósulását célzó beruházást. Olyan települések, illet-
ve olyan területetek kerülnek bekötésre a szennyvíz 
hálózatra, amelyeken eddig ez nem volt megoldott. 
Ez azért is fontos, mert a törvény értelmében építési 
engedély sem adható ki arra a területre, ahol a szenny-
víz elvezetése nem megoldott, így fejlesztéseket sem 
lehet végrehajtani. Három teljesen új szennyvíztisztí-
tó telep kerül kialakításra a projekt keretében, kettőt 
pedig felújítanak az érintett területeken. Ez a társulás 
Siófoktól Kéthelyig tizennyolc tagtelepülést foglal 
magába. Ez a társulás kezeli Somogy megye egyik 
legnagyobb projektjét, mellyel az egész Dél-Balaton 
szennyvíz elvezetése megoldódik, amelyet a települé-
sek önállóan nem tudtak volna megoldani.   
                  szerkesztőség

Önkormányzati társulások tisztújító közgyűlése

5



2014. december

1974. október 3-án született Kisújszálláson, három gyermek édesapja, dunavarsányi illetőségű új jegyzője 
van Fonyódnak. Általános iskolai tanítói, igazgatás szervezői és jogász végzettsége van, hamarosan pedig a 
munkajogi szakjogász szakosítót is elvégzi. 1997. január elseje óta dolgozik a közigazgatásban. 2000-től jegy-
zőként tevékenykedett, 2011-ben Orbán Viktor miniszterelnök úrtól a címzetes főjegyző címet érdemelte ki.

Bemutatjuk: Dr. Széll Attila

Hogyan került kapcsolatba Fonyód város Polgár-
mesteri Hivatalával?

- 2014. június 30-án látszólag végleg szakítottam a 
közigazgatással, önkormányzati szervezetfejlesztés-
sel, tanácsadással kezdtem el foglalkozni. Ennek kap-
csán kerültem kapcsolatba a hivatallal, majd később 
jött ez a pályázati lehetőség a jegyzői posztra. Ez fel-
keltette az érdeklődésemet, jó lehetőségnek tartottam. 
A települést ismertem már, hiszen évtizedes múltra te-
kint vissza Fonyóddal való kapcsolatom, a családdal, 
rokonsággal Fonyódligeten szoktunk nyaralni.
Fonyódon miben más a szerepe, mint korábban?

- Jegyzői tapasztalatom, hogy minden település más 
és más. A lakosság összetétele és a település vezeté-
sének elképzelései különböztetik meg a településeket 
egymástól. Itt Fonyódon – úgy érzem - minden döntés 
a település jövőjének van alárendelve és ennek meg-
felelően van kialakítva a hivatal működése, szerveze-
ti struktúrája, ami pici finomításra szorul, de átfogó 
változásokat nem tervezünk. A célkitűzés az, hogy 
tovább erősödjön Fonyód fejlődése.
Az eddig eltelt időszakban milyen tapasztalatokat 
szerzett a hivatal működését illetően?

- Gyorsan világossá vált, hogy a hivatal közössége 
jól felkészült szakemberekből áll, akik elkötelezettek 
a hatékony működés irányába. Ennek a csapatnak 
szüksége van a szakmai támogatásra és felelős ve-
zetőre, ez pedig alapvetően a jegyző feladata. Ezt a 
szakember gárdát kell egy olyan egységgé kovácsol-
ni, ami a mögöttük álló megfelelő infrastrukturális 
háttérrel a leghatékonyabban tudja ellátni legfonto-
sabb feladatát: az önkormányzat -, a lakosság -, az 
ide látogatók szolgálatát és a törvényes működést oly 
módon, hogy megfeleljen a XXI. század szolgáltató 
jellegű közigazgatás követelményének és ügyfélelvá-
rásoknak.
Miben látja a jó és hatékony működés kulcsát?

- Akkor hatékony, ha mindenki a lehető legrugalma-
sabban, leggyorsabban, de mégis törvényes keretek 
között intézi el az előtte fekvő ügyeket. Hogy mitől 
jó, az egy eléggé szubjektív megítélés kérdése. Én azt 
gondolom, hogy egy hivatalnak is olyannak kell len-
ni, mint bármely más szolgáltató ügyfélszolgálatának. 
Azonnal tudjon reagálni, a legrövidebb időn belül 
minden szükséges információt rendelkezésre bocsás-

son, fontos még, hogy mindig felkészült munkatársak 
várják az ide érkezőket. 
Van olyan terület, ahol változásokat kell eszközöl-
nie?

- A már működő folyamatokat feltérképezzük, azo-
kat próbáljuk meg a lehető leghatékonyabbá tenni. Ez 
azt jelenti, hogy az „így szoktuk” elvet teljes analízis 
alá vonjuk és ebből kialakul egy olyan folyamat mo-
dell, amely megmutatja, hogy szolgálja-e a küldeté-
sünket, vagy sem. Ha szolgálja, akkor mennyiben kell 
változtatnunk a maximális hatékonyság érdekében. 
Ezeknek a folyamatoknak a felülvizsgálata zajlik, 
amióta hivatalba léptem. Szervezeti átalakítást csak 
akkor fogunk tudni végrehajtani, ha pontosan látjuk, 
hogy hol lehet szükség az erőforrások átcsoportosítá-
sára, egyáltalán szükség van-e rá.
Mi jelenti a legnagyobb kihívást az Ön számára?

- Külsősként, nem helyi lakosként a legnagyobb ki-
hívás, hogy a lakosság, a munkatársaim elfogadják a 
személyemet. Bízom abban, hogy a gondolkodásom-
mal, a szakmaiságommal tudom segíteni munkatársa-
im munkáját és az önkormányzat hatékonyabb műkö-
dését.          szerkesztőség
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Kevesen tudjuk egymásról, 
mert erről nem lehetett beszélni, 
kik a vitézi cím örökösei Fonyó-
don. Kanizsai Gáborral ketten 
hordjuk a vitézi kis címert, ami 
a mai koronás címer és középen 
egy kard. 

Ezt látva szólt Tóth Herpai Ba-
lázsné, hogy testvérével együtt ő 
is vitéz. Nagyapja vitéz Berényi 

Sándor felderítőként végzett nehéz feladatot Románi-
ában 1916-ban. 

Szalainé Kraliczky Eszter egy kitűző gomblyuk 
készítésekor közölte, hogy ismeri, mert az édesanyja 
is viseli, dr. Kraliczkyné vitéz Horváth Ágnes, vitéz 
Horváth Mihálytól örökölte. 

Kanizsai Gábor vitézi címét anyai nagyapjától, vi-
téz Katona Endre hadnagytól a békéscsabai gyalogos 
hadosztály tisztje után kapta, aki az isonzói csatákban 
megsérült, majd alezredesként fejezte be I. világhábo-
rús haditetteit.

Járfás Jánosné Zákányi Piroska, édesapja halála 
után talált iratokból  tudta meg,  hogy  vitézi címet 
kapott. Zákányi Kálmán kiváló sportköri vezető volt, 
és több évtizedes munkájáért róla nevezték el a sport 
csarnokot és 1967-ban Fonyód díszpolgára lett. 

Vitéz técsői Móricz Béla részt vett a doni harcok-
ban vezérkari tisztként, és könyvet írt hadosztály pa-
rancsnokáról, Stomm Marcell altábornagyról, majd ő 
írta meg elsőként Fonyód és környéke idegenforgalmi 
nevezetességeit. 2007-ben   Fonyód  Polgáraiért Díjat 
kapott munkásságáért posztumusz .

Vitéz Solti László az I. világháborúban az albán 
fronton harcolt, az adriai vizeken torpedót kapott ha-
jója, és 28 órán át tartotta a legénységben a lelket, 

mire kimentették őket. 1938-ban ismét jelentkezett 
szolgálatra, és a harcokban megsebesült. A Balatont 
és a vitorlázást szerető, legkülönbözőbb foglalkozású 
és beosztású emberek kikötő építő akaratának élére 
állt, és az elkészült kikötő ő utána kapta nevét, ma is 
így nevezik : Port Lacaj.

Vitéz id. Varsányi László a II. világ háborúba részt 
vett a felvidéki, erdélyi, délvidéki bevonulásban, har-
colt az orosz fronton, páncélos őrnagy volt. Zászlóalj 
parancsnokként  6 000 katonát vezetett ki Ausztriába, 
még a németek ellen is harcoltak, és úgy estek ameri-
kai fogságba. 1993-ban meghalt és 1994-ben posztu-
musz kapta meg a vitézi címet.

A nagyapám, ifj. Ritter Ottó önkéntesként tüzérüte-
get vezényelt az orosz front 10. napján, 1914. augusz-
tus 31-én Galíciában és az ágyúk felállítása közben 
gránátszilánk vitte el jobb lábfejét. Nagyapám lábát 
háromszor amputálták, mire gyógyulni kezdett. 15 év 
elteltével, 1929-ben kérte és megkapta a vitézi címet. 
Édesapja után id. Ritter Ottó fiaként vitéz Ottóffy 
Ottó lett. A Ritter villában (Dobó utcai óvoda) hív-
ta össze, és döntötték el a református és evangélikus 
gyülekezet tagjai a közös templom építését 1932-ben. 
Társadalmi munkában igazgatta a Sándor telepi stran-
dot. Édesapám, Ottóffy Alfréd tüzér főhadnagy örö-
költe a vitézi címet, és katonatisztként 25 évesen a 
háborúban halt meg.

A vitézi rendbe való felvételt nagyon sok feltételhez 
kötötték, amit igazolni kellett a hősiesség és a fedhe-
tetlenség mellé. A vitézek és örököseik Fonyódon a 
polgári életben is helytálltak, közösség építők lettek 
már akkor, amikor a vitézi címről nem beszélhettünk.  
Talán minden hősiesen harcoló katona megérdemel-
te volna, mert ez nem kiváltság volt, hanem a hősök 
megbecsülése.         Ottóffy Attila
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Délben ezüst telihold
a nap és csak sejlik az égen.

Köd száll, lomha madár.
Éjjel a hó esik és

angyal suhog át a sötéten.
Nesztelenül közelít,

mély havon át a halál.

Radnóti Miklós
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Karácsonyi számolgatások

Az első karácsonykor mindenki számolt valamit: 
Augustus az adófizetőket, Szent József a bezárt ajtó-
kat, Mária azt, vajon mennyi ideje lehet még a szülé-
sig, Betlehem népe pedig a vendégeket, és a bevételt 
számolgatta.

De egyel nem számoltak! Nem számoltak a régi 
próféciával: „De te, Betlehem Efrata, bár a legkisebb 
vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled szüle-
tik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. (Mik 
5,1a)” Nem ismerték volna ezt a próféciát? Dehogy-
nem. De ők azokban a napokban mással voltak elfog-
lalva. Így nem lehettek szemtanúi annak, hogy Isten a 
Földre jött. Pedig életre szóló felejthetetlen csodában 
lett volna részük. De ők akkor mással voltak elfoglal-
va úgy, hogy nem vették észre, közeledik hozzájuk az 
Isten!

Hogyan ünnepeljük az idei karácsonyt? Ha csak a 

ház fenyőágakkal, égőkkel való feldíszítésével, ha 
csak a konyhában sütemények, ízletes ételek készí-
tésével, és csodálatosan megterített asztallal, ha csak 
karácsonyi énekek éneklésével, de Jézusnak nincs he-
lye, akkor nem értettük meg, miről is szól ez az ün-
nep!

Aki nem Jézussal ünnepel, nem látja meg a betle-
hemi gyermekben, hogy milyen irántunk az Isten! Ő 
nem számítgatott, hanem a legdrágábbat sem sajnálta 
értünk odaadni: Jézust, az élet kenyerét adta a kenyér-
gondokkal küzdő Betlehemieknek. De ők, nem vették 
észre. Ha nem Jézussal ünneplünk, akkor nem látjuk 
meg, hogy mire képes ő értünk! Képes az emberi szí-
veket egymással kibékíteni, képes bánatot örömre 
fordítani, félresiklott életet megújítani. Ünnepeljünk 
Jézussal! Amikor szólnak a templomi harangok, ak-
kor ő keres minket, zörget nálunk, hogy találkozzunk 
vele, jöjjünk el hozzá!

Amikor Mária és József helyet kapott az istállóban, 
az templommá lett. Bármi volt is benne, Jézus temp-
lommá tette. Úgy legyen áldott ünnepünk, hogy ész-
revesszük a hozzánk közeledő Isten Fiát! Adjunk neki 
szállást szívünkbe, otthonunkba, egész életünkbe!

              Neumajer Zoltán

Református lelkészszentelés Pápán
November 15-én Pápán, a Dunántúli Református 

Egyházkerületi székhelyén, a cikluszáró közgyűlést 
követően, ünnepi istentisztelet keretében szentelték 
fel az egyházkerület új lelkipásztorait. A kétévenként 
sorra kerülő alkalom a végzett, minden feltételt telje-
sített teológiai hallgatók szolgálatba állításának hiva-
talos, ünnepi aktusa. A Dunántúl hat református egy-
házmegyéje, éppen hat új lelkészt emelt a papi hiva-
tást gyakorlók soraiba. Köztük Miklósi Hosszú Ödön 
Koppányt, az immár önálló, Fonyód-Balatonfenyvesi 
Református Egyházközség lelkipásztorát. 

Steinbach József, az egyházkerület püspöke végez-
te az ünnepi igehirdetés szolgálatát. Prédikációját, a 
lukács írásában olvasható: „Mert aki felmagasztalja 
magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, fel-
magasztaltatik.” evangéliumi igére építette.

A szentelendő lelkipásztorok esküszövegét Köntös 
László, az egyházkerület lelkészi főjegyzője olvasta 
elő.  Ezt követően a hat egyházmegye egy-egy espe-
rese megáldotta, majd dr. Huszár Pál, az egyházkerü-
let főgondnoka köszöntötte az új lelkészeket. A felké-
szítő teológiai akadémiák nevében dr. Vladár Gábor, 
a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora mon-

dott köszöntő beszédet. Kiemelte, hogy a szolgálatba 
állóknak nincs mitől félniük, mert egy már megváltott 
világba mennek szolgálatot végezni. Másrészt felhív-
ta a figyelmet, hogy mások megkezdett munkájába 
állnak be, de ez nem restségre biztat, s még kevésbé 
nyújt hamis biztonságérzetet. Az akadémia rektora 
végül kiemelte, hogy legfontosabb a hitelesség, mert 
a világnak, és Magyarországnak szüksége van hiteles 
emberekre, hiteles lelkipásztorokra.

Az istentiszteletet követően Miklósi tiszteletes ven-
dégül látta az őt elkísérőket.        Ellenberger József
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Szeptember 30-án reggel, gyönyörű szép időben 
autóbuszba ült a lelkes húsz fős csapat a fonyódi 
vasútállomásnál. Elindultunk Baranya szívébe, Pécs-
váradra és Zengővárkonyba. Tíz óra után érkeztünk 
Pécsváradra, ahol a helyi nyugdíjas klub két tündéri 
tagja fogadott bennünket. Az egyik Bőszné Zsuzsa az 
idegenvezetőnk is volt. Elsétáltunk Linhoffer Terike 
virágboltjába, aki pogácsával, és házi pálinkával várt 
bennünket. Természetesen meg is kóstoltuk mind-

kettőt. A kedves fogadtatás után átmentünk Baranya 
talán legszebb kis településére Zengővárkonyba. Ez 
a falu egy kis ékszerdoboz. Elsőnek a Míves Tojás 
Gyűjteményt néztük meg. A világ minden tájáról van 
itt hímes tojás. Több ezer darabból áll a gyűjtemény. 
Majd a  Szalma-Kincs-Tár következett. Leírhatatlan 
ami látnivaló ott van. Ezek is több országból való 
munkák. Tájház, majd a református templom követ-
kezett. Itt az utolsó állomásunk a természetfilmes 
Rockembauer Pál sírja volt. Itt mécsest gyújtottunk. 
Ezután Pécsváradra mentünk, ahol a Kolostor étter-
mében nagyon jót ebédeltünk. Ebéd után aztán ara-
nyos igenvezetőnk mindenre kiterjedően ismertette a 
Bencés kolostor történetét. Nagyon köszönjük Zsu-
zsának a gardírozást, és a klub vezetőjének, Kárpáti 
Zitának a csodás szervezést. Reméljük, hogy egyszer 
mi is viszonozhatjuk nekik ezt a jó hangulatú kirán-
dulást.               Fábián Lászlóné

Elindult a Harmónia Nyugdíjas Klub

Advent varázsa
Gyermekként azt hittem, az ajándékvárás izgalma 

teszi örömtelivé számomra decembert. Advent igazi 
varázsa csak évekkel később érintette meg a lelkem. 

Ha lehunyom a szemem, látom magam kisiskolás-
ként, anyám kezébe kapaszkodva, ahogy igyekszünk 
a hajnali misére. Odakinn még sötét van, csak az utcai 
lámpák halvány fénye ad némi világosságot. Vékony 
hóréteg borítja a járdát, meglátszanak rajta lábnyo-
maink. Jólesik a hidegről belépni a templomba, ahol 
végre nem fúj a szél. A gyertyák lobogása nem sok 
meleget ad, mégsem fázunk, mert a szeretet, a kisded 
Jézusra való várakozás öröme meg-melegíti bensőn-
ket. Az oltáron nincs virág, csak az adventi koszorún 
ég a gyertya. 

Emlékeim vetítővásznán hirtelen változik a kép. 
Falun, nagyszüleim házában vagyok, ahol szállást 
keresve, éppen hozzánk kopogtat be a Szent Család. 
Kicsik és nagyok, mind együtt imádkozunk. Csodála-
tos érzés együtt lenni, együtt várakozni Jézus ártatlan 
kisdedként való eljövetelére.  

Amikor kinyitom a szemem, csodálkozva érzem, 
hogy könnyes a szempillám. De ezek a könnyek nem 
a szomorúság könnyei, hanem az örömé, hogy lélek-
ben együtt lehettem mindazokkal, akik egykor életem 
fontos szereplői voltak, s akik már rég nincsenek mel-
lettem. Az emlékezés lehetővé tette, hogy megosszam 
velük a várakozás meghittségét, hogy ne érezzem 
fájó hiányukat. Imádkozva elmélkedem tovább, mi-
ként készüljek a karácsonyi ünnepre? Hogyan taka-

rítsam ki otthonomat és a lelkemet egyaránt? Milyen 
ajándékkal lepjem meg szeretteimet? Egy ideje már 
magam készítek meglepetéseket, ahogyan egykor 
anyámtól, nagyanyámtól tanultam. Miközben ajándé-
kot készítek, valami szelíd, végtelen nyugalom járja át 
a lelkem. Advent üzenete már nem olyan egyértelmű, 
mint amilyen volt valamikor, amikor a hit még szer-
ves része volt az emberi létnek. Korunk emberének 
keresztény hitünkkel kapcsolatban sok minden érthe-
tetlen, nem eléggé világos. Pedig magából az advent 
szóból is valami meghitt érzés, szeretetet árad, amely 
hitem szerint előbb-utóbb megérinti a ma még hitet-
lenek lelkét is, mert egyedül csak a szeretet számít. 

Advent varázsa a csodálatos gregorián himnuszban 
teljesedik ki végleg: Rorate, coeli desuper, et nubes 
pluant justum! – Harmatozzatok, egek onnan felülről, 
és felhők hozzák az igazat!               

Lévay Mária
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Amikor fél évszázad távlatából megpróbálom fel-
idézni anyám arcát, döbbenten érzem, mennyire el-
mosódtak bennem a vonásai. A régi fényképek nem 
adják vissza a mosolyát, a gyengédségét, a humorát, 
csak az emlékek, melyek közt szemelgetni felettébb 
kellemes. 

A karácsonyi készülődés akkoriban nekem csak 
játéknak tűnt, nem úgy édesanyánknak, aki éjt nap-
pallá téve dolgozott ilyenkor. Nappal a háztartás soha 
el nem fogyó feladatait látta el, éjjel pedig, amikor 
már mindenki aludt, ügyes kézzel sorra kötötte, varrta 
az ajándékokat, hogy szenteste ott lehessen a fa alatt 
mindaz, amit kívánságlevelünkben a Jézuskától kér-
tünk. 

Mivel a karácsony a szeretet és a családi összetar-
tozás ünnepe, anyánk soha nem panaszkodott, pedig 
mindig nagyon elfáradt. De szenteste, amikor a kará-
csonyfán kigyúltak a fények és felcsendült a Meny-
nyből az angyal szívet melengető dallama, boldogan 
állt ő is a fa mellett népes családja körében. Ez a pil-
lanat kárpótolta, s a tudat, hogy legalább ezen a napon 
mindnyájan együtt vagyunk, jelentette neki az igazi 
karácsonyi ajándékot.  Amikor már mindenki kiörülte 
magát az ajándékának, édesanyánk is hajlandó volt 
megnézni apró meglepetéseinket, melyeket neki ké-
szítettünk. Meghatottan bontogatta ki a csomagokat, 
melyeknek soha nem a tartalmát nézte, hanem inkább 
izgatott arcunkat, ahogy feszülten figyeltük, vajon 
tetszik-e az ajándékunk?

Nem emlékszem, melyik karácsonyunk volt a leg-

szebb, csak azt tudom, melyik volt a legszomorúbb. 
Édesanyánk már nagyon beteg volt. Szenteste előtti 
nap jött haza a kórházból. Mindezek ellenére erőt vett 
magán és ünnepi vacsorát készített a családnak. Az 
asztal mellett megpróbáltunk vidám arcot mutatni, de 
mindnyájunknak nehezére esett. Egyedül nővérem 
héthónapos kislánya gőgicsélt jókedvűen a babako-
csijában. Anyánk szeretettel gyönyörködött első kis 
unokájában, de nem tudta karjába venni, annyira le-
gyengítette a betegség. Csak a szemével simogatta, 
babusgatta. Fájdalmas, búcsúzó tekintetét ma is ma-
gam előtt látom. 

Sok év telt el azóta, sok karácsonyát feldíszítettem, 
és még több ünnepi kalácsot megsütöttem. Az életem 
már rég őszbe fordult, mégsem szomorkodom, mert 
ha el is mentek sorra, akik szerettek, s akiket én is 
nagyon szerettem, velem maradtak az emlékek, me-
lyek soha nem kopnak el. Karácsonyra várva, anyám-
hoz hasonlóan magam is inkább az unokák izgatott 
kis arcát figyelem, csillogó tekintetük a legdrágább, a 
legszebb ajándék nekem.             Lévay Mária

A legszebb ajándék
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Intézmények nyitva tartása az ünnepek alatt

Fonyódi Kulturális Intézmények - Könyvtár

2014. december 19.   9:00 – 15:00
2014. december 20.   9:00 – 13:00
2014. december 22. - 2015. január 4.   ZÁRVA

Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód

2014. december 29. - szakrendelés szünetel
2014. december 30. - szakrendelés szünetel
2014. december 31. - szakrendelés szünetel  
A laboratórium december 22-től január 4-ig szüne-
tel. 

Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

2014. december 20. - 2015. január 4. között 
ügyeleti szolgálatot tart.

Ügyeleti telefonszám: +36-20/525-2675

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

2014. december 19. - utolsó tanítási nap
2015. január 5. - első tanítási nap
2015. január 16. - első félév vége
2015. január 23. - félévi értesítők kiadása

Fonyódi Turisztikai Egyesület 

2014. december 21. - 2015. január 4.       ZÁRVA
2015. január 5-től (Hétfőtől -Péntekig)  8:00-16:00
Szombatonként          9:00-13:00

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2014. december 22. - 2015. január 4. között
az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel

Járási Hivatal

2014. december 24., 25., 26., 31., - 2015. január 1. 
az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel

Járási Hivatal Okmányirodája - Fonyód

2014. december 24., 25., 26., 31., - 2015. január 1. 
az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel

Óvoda és Bölcsőde
 

2014. december 20. - 2015. január 4. között 
zárva tart

Fonyódi Múzeum

2014. december 21. - 2015. január 5.   ZÁRVA 

Fonyód Konyha Kft.

2014. december 20. - 2015. január 4. között 
zárva tart

Fonyód-Balatonfenyves 
Alapszolgáltatási Központ

2014. december 22. - 2015. január 4.   ZÁRVA
ez idő alatt igény szerint az étkeztetés megoldható
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Programok december 15-től január 24-ig

December 15. Hétfő
Könnyűzenei est - Fekete Noel Adrián zongorázik

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.);  Kulturális Központ (Ady E. 17.); 

Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi J. u. 3.), Sándortelepi strand 
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

December 15. Hétfő
R. Kárpáti Péter - „Élet az élet után” halálközeli élmények Magyarországon

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

December 16. Kedd
Swan Tánciskola Balett bemutatója

Helyszín: Kulturális Központ, 16:30 óra

December 16. Kedd
Eraklin Táncklub bemutatója

Helyszín: Kulturális Központ, 17:30 óra

December 17. Szerda
Sotto Voce Énekegyüttes előadása

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

December 18. Csütörtök
Adventi gyermekműsor Orsival 

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

December 19. Péntek
Karácsonyi hangverseny  

Helyszín: Gimnázium, 18:00 óra

Január 9. Péntek
Grandioso Klarinét Quartet újévi koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Január 22. Csütörtök
Magyar Kultúra Napja

Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

Január 24. Szombat
Jégkarnevál (időjárás függő)

Helyszín: Sándortelepi strand, 10:00 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:
  január 10., február 14.   
  

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Dec.  21.   9:30
Gyülekezetünkben szolgál: Arató 
Lóránt
Dec.  25.   9:30  (Dr. Lackner Pál)
(ünnepi úrvacsorás Istentisztelet)
Jan.    4.  9:30  (Dr. Lackner Pál)
(úrvacsorás Istentisztelet)
protestáns templomban, József utca 21.

A házi bibliaórák és a Protestáns 
Kulturális Estek előadásai ideiglenesen 

szünetelnek!

Református
Istentiszteletek rendje

Dec.    21. 11:00 óra
Dec.    24. 17:00 óra
Dec.    25. 11:00 óra
Dec.    26. 11:00 óra
Dec.    28. 11:00 óra
Jan.       1. 11:00 óra
Jan.  4. 11:00 óra
protestáns templom, József u. 21.
Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Felhívás
 

Fonyód Város Önkormányzata bérlésre meghirdeti 
a Fonyód, Lányi A. u. 8/A. számú 47 m2 területű lakást.

Érdeklődni lehet, valamint a pályázati kiírás átvehető 
2015. január 15-ig a Polgármesteri Hivatalban 

Kovács Péternél 
Tel: 85/562-980; 

e-mail: info@fonyod.hu

Adni öröm! –idén karácsonykor is
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idei évben 

is meghirdette a Spar áruházakkal közös „Adni 
öröm!” akcióját, melynek során az élelmiszerüzle-
tekben tartós élelmiszereket gyűjtenek, majd pedig 
még karácsony előtt kiosztják az adományokból 
csomagokat a rászorulóknak.

Az MMSZ Fonyódi Önkéntes csoportja immár 
harmadik alkalommal csatlakozik az akcióhoz: a 
fonyódi Spar-ban december 18-tól 21-ig, azaz csü-
törtöktől vasárnapig, reggel 8 és este 20 óra között 
várják önkénteseink az Önök által vásárolt és fel-
ajánlott élelmiszereket. Amennyiben tanácstalanok, 
önkéntesünk abban is tud majd segíteni, pontosan 
milyen tartós élelmiszerekre lenne szükségük a rá-
szoruló fonyódi családoknak.

Segítségüket ez alkalommal is köszönjük és 
Önöknek is áldott karácsonyt kívánunk:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Cso-
portjának Önkéntesei
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Alapszolgáltatási Központ

Hangulatos eseményekkel zárult az Idősek Hó-
napja. 

Ellátottjaink családtagjai vittek minket a bélate-
lepi büfébe. Testet-lelket melengető, langyos nap-
sütésben vendégeskedtünk Perján Zsolt családi 
halsütőjében. Köszönjük szépen a finom kolbászt, 
hurkát, minden finomságot, a nagyvonalú árked-
vezményt. Ilyen előzékenységgel, kedves kiszolgá-
lással, törődéssel lenne jó találkoznunk mindenütt. 

Városunk Önkormányzata idén is színvonalas 

műsorral zárta a szép 
korúaknak szánt 
programsorozatát. 
Kedves volt az óvo-
dások Márton napi 
műsora, ízes, pikáns, 
pajzán humorral 
telt Sebestyén Ist-
ván népmesemondó 
előadása. A már hagyománnyá vált finom vacsora 
zárta a napot. 

Adventre, Karácsonyra készülünk:
 

„Gyermekzsivajgás, égő, piros arcok,
Olcsó ajándék, drága örömök…..
Az utcasarkon koldus könyörög, 

A neve Jókedv. Hajléktalan, árva.
Többé e földön nem leli honát.
Ki adja vissza szegény világnak 

A régi jó idők karácsonyát?”
/Heltai Jenő: Karácsonyi ballada a régi jó időkről/

Muskó Zoltánné

Bölcsődei hírek
Decemberben a 

bölcsődében is felpe-
zsdült az élet! A gye-
rekek minden évben, 
így idén is izgatottan 
várták a Télapó érke-
zését, aki december 

5-én délelőtt látogatta meg őket, sok-sok ajándékkal 
megrakott zsákjával. Mikulásunk egyesével adta át 
a gyerekeknek csomagjaikat, mindenkihez volt egy 
kedves szava, simogatása. Cserébe a bölcsődések 
énekszóval, mondókával köszöntötték őt. Majd 
sűrű integetések közepette búcsúztak kedves láto-

gatójuktól.
A folyamatos adventi készülődés alatt, december 

17-én, a gyerekek a bölcsődés karácsonyfa alatt 
új játékokat lelhetnek, a téli szünet előtti utolsó 
napokban ezeket birtokukba is vehetik. Karácso-
nyi ünnepségünk vidám énekszóval, tánccal és 
eszem-iszommal zárul.

Ezúton értesítünk minden érdeklődőt, hogy a 
bölcsőde téli zárása: 2014.12. 20-tól 2015. 01. 02.-
ig tart. Nyitás napja: 2015. 01. 05.(hétfő)

A  téli szünetre mindenkinek kellemes pihenést, 
békés, boldog Karácsonyt, az Új évre minden jót 
kívánunk.        A bölcsőde dolgozói
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2014. november 7-én, egy pén-
teki délutánon nagy napra készül-
tünk az óvodában. Polgármester úr 
felhívására jubileumi ünnepséget 
rendeztünk városunk születésnap-
jára. Szeptember elején kollegá-
immal leülve jöttek az ötletek, 

így valósult meg az ünnepségünk. „Egy születésnap, 
évforduló különös az ember, kisgyermek életében, 
ugyanúgy fontos, hogy egy intézmény, vagy egy ese-
mény, egy város, nevezetesen, szülővárosunk szüle-
tésének megünneplése méltó módon megtörténjen, 
s kiemelkedjen a hétköznapokból, az ünnep erejével 
hasson, úgy külsőségekben, mint belső tartalomban 
egyaránt. Hogy miért?- Mert az ember soha nem fe-
lejtheti el, honnan indult, tudnunk kell hova tartunk, 
s utunk végén, hova térünk vissza, nevezetesen a szü-
lőföldünkre! Szülőföldünk szeretetének, tiszteletének 
érzése a gyermekkorban átélt élmények sokasága, 
lenyomatok, emlékek, villanások, hangulatok, ízek, 
illatok. Ezt a kisgyermek már születésétől magába 
szívja, óvodába bekerülve erre tudatosan nevelik, az 
érzéseket felerősítik, s ha minél gazdagabbak az él-
mények annál több szállal kötődik majd a gyermek 
a szülőföldhöz. Ez a mi dolgunk, s tesszük nap, mint 
nap tisztességgel, szeretettel.” - idézet az elhangzott 
beszédemből.

A műsorunkat a csoportok külön-külön állították 
össze a saját arculatuknak megfelelően, egyéni ötle-
teik alapján, majd ezt gyúrtuk egybe, s így teljesedett 
ki, állt össze kerek egésszé, megcsillantva benne a hu-
mort, a komolyságot, a múltat és a jövőt. Saját költésű 
versek is elhangoztak, ezek a versek kimondottan erre 
a napra íródtak, írójuk nyugdíjas kollegánk: Rajnai 
Dezsőné, Panni néni, illetve egy jelenleg dolgozó óvó 
néni: Némethné Fodor Zsuzsanna volt. A műsor zá-
rásaként közösen énekeltünk egy megzenésített Ká-

nyádi Sándor verset, igaz a vers kis faluról szólt, de 
az érzés, a gondolat, amit ez a vers megfogalmazott, 
minden településre, minden szülőföldre igaz, bárhol 
éljen is az ember. Ezt a kis verset, ez a kis dallamot, 
mely oly erővel hatott ránk, még több héten keresztül 
dúdolgattuk felnőttek és gyerekek egyaránt.

A műsor után meglepetés következett: egy szülinap 
tortával az igazi, igaz, mi „óvodásra” igazítottuk a fi-
nomságot, finom, friss kaláccsal, kakaóval, teával kí-
náltunk mindenkit. Igazi meglepetés volt a vendégek 
számára. A terítékkel nosztalgiáztunk egy kicsit a 25 
évvel ezelőtti hangulatot idéztük: kockás terítő, piros 
pöttyös bögrével. A délután harmadik részében, meg-
nyitottuk a rajz- és foto kiállítást. Az alkotások témája 
Fonyód, a mi városunk a gyermekek szemével. A fotó 
kiállításon a 25 évvel ezelőtti óvodások voltak látha-
tók, 25 évvel ezelőtti életképekbe pillanthattunk bele. 
Az aulában folyamatosan kivetítőn is megtekinthet-
tük a felnagyított képeket. Végezetül szeretném min-
den kedves kollégámnak, minden segítő barátnak, 
segítő kéznek, szülőknek a közreműködést megkö-
szönni, hogy ez a rendezvényünk megvalósulhatott. 
Köszönöm Heidinger Zsoltnak, hogy a finom kalá-
csot megsütötte és a Fábián pékségnek, hogy ennek 
helyet adott.          Szántó Andrea

Jubileumi ünnepség az Óvodában 

Felhívás
Tisztelt Lakosság!

Balaton Kollégium intézményvezetőjeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben 
rendelkeznek nélkülözhető, működőképes mosógéppel és centrifugával, valamint ülőgarnitúrával, 

kérem az alábbi elérhetőségen jelentkezzenek:

06-85/560-187 
A felajánlott bútor és háztartási eszköz elszállításáról az intézmény gondoskodik. 

Köszönettel: Magyar Valéria, intézményvezető
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Szecska az általános iskolában
November 7-én szecskát szerveztünk az ötödikesek-

nek. Előzetes feladatként be kellett öltözniük a fiúknak 
lány, a lányoknak fiúruhába. Sok bájos leánykával, 
érett hölggyel, igazi férfival találkozhattunk a folyo-
sókon. Feszült izgalommal és kíváncsisággal várták 
a leendő felsősök sorsukat. Mi, nagy nyolcadikosok 
arra törekedtünk, hogy a „kicsik” jól érezzék magu-
kat. Ez sikerült is, hisz a legtöbben élvezték a nekik 
járó feladatokat. Volt, aki örömmel mosott fogat ket-
chuppal és mustárral; volt, aki bekötött szemmel ha-
lált megvető bátorsággal ugrott a mélységbe, vagy épp 
szerenádot adott egyik tanárának. A hagyományok-
hoz híven esküszöveggel bizonyították az ötödikesek, 
hogy méltóak a felsős elnevezésre. Megkoronáztuk a 

s z e c s k a k -
irályt és a 
királynőt: a 
legjobb jel-
mezt viselő 
fiú és lány 
érdemelte ki 
ezt a rangot. 
A discóban 
a jó hangu-
latot Dj Claay biztosította. Azt biztosan állíthatjuk, 
hogy az iskola apraja-nagyja élvezte a szecskának 
szentelt napot.                                                                                                  

Bodó Nikoletta, Lehel Lili
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A suli büfé
A  2014-15-ös tanévben új büfé nyílt a fonyódi 

általános iskolában. Változatos és egészséges étele-
ket árulnak, amelyek nagyon finomak. Az egészsé-
ges életmódra biztató ételek mellett vásárolhatunk 
finom ínyencségeket is: péksüteményeket, szendvi-
cseket, kekszeket, nápolyikat. Nagyon kedves ki-
szolgálás és jó árak várják a vásárlókat. Gyümöl-
csök is szerepelnek a kínálatban, találkozhatunk 
mandarinnal, banánnal vagy akár szilvával is. Na-
gyon jó ez, mert a gyerekek nem az egészségtelen 
édességeket veszik meg, hanem inkább a vitamin-
nal teli gyümölcsöket. A tanárok is örülnek a büfé-
nek, hiszen gyakran vesznek teát illetve kávét.  

Nemrég kicsempézték, kifestették, és teljesen fel-
újították a büfé belsejét is, így  igazán szép, színes 
és vidám lett. A tízórai szünetben nagy a sor, min-

denki megy reggelit, tízórait vagy uzsonnát  venni, 
délutánra már szinte semmi sem marad, talán csak 
néhány  péksütemény.  A tanárok és a gyerekek is 
örülnek az új suli büfének.             Köves Réka
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Csak természetesen! - Karácsonyi finomságok
A karácsonyi ünnepek alatt általában túlzásba visszük 
az élvezeteket, legyen az étel, édesség vagy alkohol, 
hiszen nehéz nemet mondani a finom ínyencségeknek 
és egy újabb pohár pezsgőnek vagy forralt bornak. 
Továbbá télen a szervezetünk természetesen kívánja 
a kalóriadús ételeket, elsősorban a szénhidrátot, így 
még az erős akaraterejű egyéniségeknek is nehéz el-
lentmondani a finomságokról. Bemutatunk pár ka-
lóriaszegény receptet, hogy karácsonykor se kelljen 
lemondanunk a mesés süteményekről. 
Karácsonyi narancspuding
Hozzávalók:

10 dkg barnacukor
6 tojás

6 narancs
1 evőkanál kukoricakeményítő

Válaszd szét 2 tojás sárgáját és fehérjét, majd verd fel 
a sárgáját. Moss meg 5 narancsot, facsard ki a levü-
ket, majd keverd össze a cukorral és a keményítővel. 
Tedd fel a tűzre, majd folyamatos kevergetés közben 
sűrítsd be. Ezután vedd le a tűzről, üsd bele a maradék 
négy tojást, majd öntsd hozzá a felvert tojássárgáját. 
Hagyd, hogy egy kicsit sűrűsödjön, majd öntsd bele 
egy pudingformába, és gőz fölött főzd addig, míg ko-
csonyás nem lesz. Ha kihűlt, borítsd tányérra, majd 
narancskarikákkal díszítve tálald.

Meggyes muffin
Hozzávalók:

3 dl tej
6 dkg zabkorpa
10 dkg meggy

3 tojás
édesítőszer

A tojássárgáját kevés édesítővel keverd habosra, majd 
add hozzá a tejet és a zabkorpát. A fehérjéből verj ke-
mény habot, és óvatosan forgasd a masszába. A kima-
gozott meggyet is keverd hozzá, majd a tésztát öntsd 
a kapszlikba, és 180 fokon süsd készre.
forrás: femina.hu            

N. Alexandra

LIONS: sikeresen lezajlott a bál
Mint már az elmúlt 

hónapban ígértem, 
most szeretnék be-
számolni a „Jóté-
konysági „ bálunk-
ról.

E l m o n d h a t o m , 
hogy a vártnál is 
jobban sikerült. Úgy 
130-140-en voltunk. 
A jó hangulatról a 

„Vaklárma” zenekar gondoskodott, a finom vacsorát 
pedig a „Konyha” KFT dolgozói „követték el”.

Mindkét csapatnak köszönjük, hogy a bál sikeréhez 
hozzájárultak. Köszönet illeti a támogatóinkat, szpon-
zorainkat, és természetesen a résztvevőket. Nekik 
köszönhetjük, hogy anyagilag jó eredményt könyvel-
hetünk el, és ebből az intézmények hátrányos hely-
zetű tanulóit hathatósan támogatni tudjuk. Bálunkat 
megtisztelte Kormányzó asszonyunk is. Nem jött üres 
kézzel, mert  Buni Attila, Bálint Lehelné, Dr Molnár 

Beáta, és Fábián Lászlóné lelkiismeretes munkáját 
Kormányzói dicsérő oklevéllel ismerte el.

Megérkezett Wolfhagenböl a ruha, és egyéb ado-
mány. A Gimnázium tanulói segítettek lepakolni a 
kamionról az önkéntes munka keretében, melyekből 
november 29-én a „Várhegy” Hotelben (Tungsram) 
lehetett válogatni. Mellékelt képen a Fonyódi LIONS 
Club kis csapata.

Fábián Lászlóné
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Negyven éves a Bacsák György Szakiskola
Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepel-

te a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák 
György Tagintézménye november 14-én. A rendez-
vényt egykori és jelenlegi dolgozóink, diákjaink 
mellett megtisztelte jelenlétével többek között Hi-
deghéthy György, iskolánk névadója, Bacsák György 
unokája, Stickel Péter, a Klebersberg Intézményfenn-
tartó Központ tankerületi igazgatója, Hidvégi József, 
Fonyód Város polgármestere, Mészáros Miklós, Ba-
latonboglár polgármestere, Szamosi Lóránt, a Somo-
gyi TISZK főigazgatója, Zádori János és Frankberger 
Mihály, iskolánk egykori igazgatói, Mayer Judit, a 
Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szak-
képzési vezetője, Kertész Rezső, a KISOSZ megyei 
elnöke, Majoros István birkózó olimpiai bajnok va-
lamint Orbán Győző, birkózó senior Európa-bajnok.

Ők, valamint iskolánk két legrégebbi dolgozója, 
Kovács Tibor igazgatóhelyettes és Poór László tanár 
a jeles napra készült emlékplakettet vehettek át Ho-
mor Judit tagintézményveztőtől.

Kalász Zoltán a jubileum alkalmából „A Balaton 
és én” címet viselő, több mint félszáz pályamunkát 
felvonultató képzőművészeti kiállítást nyitotta meg. 
Aulánkban a pályázatra érkezett művek mellett isko-
lánk dolgozóinak legszebb fotóit is megtekinthették 
vendégeink. Tanulóink zenés, táncos, verses műsorral 
készültek.

A negyvenéves jubileum talán legmeghatóbb pilla-

nata volt, amikor nagy meglepetésünkre és örömünk-
re Hideghéthy György, Bacsák György unokája az 
iskola névadójának bronz mellszobrát ajándékozta a 
tagintézményünknek. A szobor mellett kapott helyet 
iskolánk új, márványból készült dicsőségfala, ame-
lyen minden esztendőben a tantestület titkos szavazá-
sa útján kaphat helyet egy kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó végzős diákunk neve. Elsőként Fornosi Zoltán, 
tagintézményünk tavaly érettségizett diákja került fel, 
aki az elmúlt tanévben országos első helyet ért el a 
Kenguru Matematika versenyen.

Vendégeink ezután a NIKÉ SE iskolánkban tanu-
ló birkózóinak bemutatóját, majd Vass Zoltán tanár 
úr vezetésével összeállított iskolatörténeti kiállítást 
tekinthették meg. Tagintézményünk e helyről is kö-
szönetet mond mindazoknak, akik felajánlásaikkal, 
munkájukkal segítették a szép jubileum létrejöttét!

Horváth Péter

Diákhét a gimnáziumban

Ahogy köszönt be a tél, úgy közeledik a gimnazis-
ták által várt diákhét. Ekkor a gimnázium folyosói 
teljesen átváltoznak, díszítéseikben pedig különböző 
témákat lelhetünk fel, melyeket a végzős tanulók ih-
lettek. 

A főbb események csütörtökön és pénteken kerültek 
megrendezésre. Így kezdtük a kilencedikesek műso-
raival, majd a szecskaavatóval, mely teljes mértékben 
az elsős tanulókról szólt, ahogyan a tizenkettedikesek 

változatos ügyességi feladatokkal avatták be őket a 
gimnáziumi életbe. Egytől egyik mindenki kiválóan 
teljesítette a rászabott feladatot.

Azonban a legizgalmasabb esemény mindig a diá-
kigazgató választás. Itt a négy végzős osztály, illetve 
az általuk kiválasztott diákigazgató jelöltek mérhetik 
össze erejüket. A feladat, hogy az osztályok állítsa-
nak össze egy tizenöt perces műsort. Ez rengeteg 
időt, energiát és felkészülést vesz igénybe, de idén is 
remekül lett teljesítve, hiszen a műsorokat vicces vi-
deók, szórakoztató történetek és színvonalas táncko-
reográfiák gazdagították. Ahogy ez lenni szokott, itt 
is csak egy csapat nyerhet. Amint megszületett a vég-
eredmény a tanulók által leadott szavazatok alapján, 
Bántó Zsuzsanna igazgatónő kihirdette, hogy a 12.A 
osztály diákigazgató jelöltjére adták le a legtöbb vok-
sot, és egy gratuláció keretében átadta neki az iskola 
jelképes kulcsát. Én is gratulálok neki és az egész év-
folyamnak a produkciókért.               Hideg Bernadett
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Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola: szereplések
Az ősz folyamán két kiemelkedő rendezvényünk 

volt. Októberben, az őszi szünet előtt a művészeti is-
kola hangversenytermében „Kakaós csiga koncertet” 
tartottunk, ahol a kisebbek mutatták meg, mit tanul-
tak másfél hónap alatt. A közel harminc fellépő nagy 
izgalmak közepette adta elő idei első darabját, tőlük 
talán csak szüleik izgultak jobban, no és persze mi, 
tanáraik. Az előadás után jól esett a friss kakaós csiga, 
ami igazi meglepetés volt a gyerekeknek. 

„Hadd szóljon!” címmel tartott hangversenyünkön 
november 14-én a nagyok léptek fel. Sokszorosan 
ünnep volt ez a péntek este, hiszen az új Kulturális 
Központban először tarthattunk hangversenyt, elő-
ször állhattak igazi pódiumon növendékeink. Ünnep 
volt, mert a fellépők között sok volt a gimnazista di-
ákunk és mert megtelt a színházterem.  Az előadott 
művek közül több már igazi zenei élményt nyújtott a 
közönségnek. Az estet közös süteményezéssel zártuk, 
amely mellett jól esett a beszélgetés a szülőkkel, nö-
vendékeinkkel. A finom gesztenyés rolád, a linzerek, 
csakúgy, mint a kakaós csiga a Konyha KFT jóvoltá-
ból kerülhetett asztalunkra, amelyért nagyon hálásak 

vagyunk, és köszönjük mindenki nevében!
Mire a cikk megjelenik, már túl leszünk a december 

4-i Mikulás koncertünkön, amelyre reméljük megint  
„személyesen”érkezik a Télapó és ajándékot is hoz!

December 13-án, szombaton, délután 17 órakor mi, 
a Művészeti Iskola tanárai tartjuk Adventi hangverse-
nyünket a Kulturális Központban. December 19-én, 
péntek este 18 órától pedig a már hagyománnyá vált 
Városi Karácsonyi Koncerttel zárjuk az évet, a gim-
názium aulájában

Kissné Poprádi Enikő

A fotográfus és a lokálpatrióta találkozásai

A kedvünkben is ősziesre fordult hétköznapokban 
felfigyel-e valaki egy fotókiállítás és egy helytörté-
neti könyv bemutatását hirdető plakátra? A válasz: 
Nagyon is! ha az rólunk szól, minket mutat be, és kö-
zelebb hoz egymáshoz.

Mindkét alkotó a saját öröméért kezdte csinálni azt 
amiben aztán igazán jó lett, Baricz Katiról  úgy be-
szélnek, hogy világviszonylatban az egyik legjobb. 
Különlegessége talán abban rejlik, hogy mindent előre 
megtervez pontosan, hogy aztán egészen spontánnak 
tűnjenek a felvételei. A fotográfia számos műfajában 
tevékenykedik professzionális módon. Öntörvényű, 
konvenciómentes, nem nélkülözi a humort sem. Ki-
állítása is egyéni érzésvilágának megfelelő volt, sza-

bad, szenvedélyes lelkületű, bariczos. Tárlatmegnyitó 
estéjét követően az érdeklődő csoport számára egy 
napos intenzív, ingyenes kurzust is tartott.

Németh Ernő kivételes szociológiai érzékének kö-
szönhetően már a harmadik könyvet ajándékozza 
Fonyódnak, amelyben rólunk és a régi fonyódiakról 
ír. Koránál és kíváncsiságánál fogva olyan informá-
ciók birtokában van a régi történésekről, amelyet 
kötelességének érez átmenteni a múltból. Vetettem 
gyöngyöt című könyve az elmúlt 100 év fonyódi la-
kodalmait, esküvőit mutatja be hitelesen, teljességre 
törekvően. A sokat megélt író kötetéből nem csak az 
derül ki, hogy a fonyódi lányok kimagaslóan szépek 
voltak a század első felében is, de folytonosan követ-
hető változásokat is elénk tár. A „Vetettem gyöngyöt 
esküvő és lakodalom” Fonyódon című könyve meg-
vásárolható a könyvtárban.

Hogy mitől olyan 
igaziak ők? Azt 
mondanám: a fino-
man kiragyogó ter-
mészetességtől és a 
mindent átfonó sze-
retetüktől.       

Mellory
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Szülői összefogással megszépült a folyosó
Októberben pár lelkes és vállalkozó szellemű szülő 

azzal az ötlettel állt elő, hogy szeretnék felújítani az 
általános iskolába járó 2. osztályok előtti folyosót. 

Az ötletet megvitatva az iskolavezetéssel, majd a 
szülőtársakkal, zöld utat kapott a kezdeményezés. 
Mivel a lelkesedésen és társadalmi munkán kívül 
anyagiakra is szükség volt, az érintett osztályokba 
járó gyerekek szülei próbálták előteremteni az anya-
gi feltételeket. A Tökfesztiválnak köszönhetően, ahol 
„tökbemacskát” árultak a szülők, és a már egyénileg 
beadott támogatások révén, összejött egy akkora ösz-
szeg, amiből bele lehetett vágni a tervek megvalósí-
tásába.

Az őszi szünetben az ötletgazdák és az őket munká-
ban is támogatni kívánók nem voltak restek, és napo-
kon keresztül dolgoztak a folyosó szépítésén. Lefes-
tették a radiátorokat, a falakat, lemosták a lambériát 
és új színt kaptak a teremajtók, a folyosó öltözőpadjai 
és a fogasok is. A cipőtárolásról is gondoskodtak egy-
egy új cipőtartó polccal, melyeket vidám textíliákkal 
dobtak fel. Az ablakok is megszépültek új függö-
nyökkel és a falat kreatív módon díszítik a gyerekek 

sajátkezű műalkotásai, melyben az a jó, hogy bármi-
kor cserélhetőek. 

Novemberben, az iskolába visszatérve, sze-
münk-szánk elállt, hogy pár jó ötlettel mennyivel vi-
dámabb, otthonosabb és gyerekbarátabb lett a folyo-
sónk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülők-
nek, a második osztályosok apraja és nagyja nevében 
a sok munkát, anyagi támogatást!     

Domina Kata

Karate diákolimpia
Szigetszentmiklóson rendezték meg november 15-

én a 2014-15 tanév WKF Karate Diákolimpiáját, 
amely az utóbbi években az egyik legrangosabb hazai 
versenyévé nőtte ki magát, tekintettel arra, hogy az 
Európa- bajnokságra kvalifikációs verseny. Az induló 
52 csapat több mint 400 versenyzője lépett a küzdő-
térre. Fonyódot Szabó Száva képviselte kiváló ered-
ménnyel.

Eredmény: 
Szabó Száva Hargita 8-9 éves lány kumite +30 kg 

bronz érem 
        

             Szabó Iván Szakosztályvezető

Szemfényvesztők a Kollégiumban
Egy lány, akit elva-

kít a szerelem, az il-
lúzió magával sodor, 
a káprázat peremén 
egyensúlyozva bele-
esik annak mélyébe. 
Máté Vera fonyódi 
írónő első regényének 
főszereplői hat, 18-20 

év körüli fiatalok, akik valójában lidércek, fő jellem-
zőjük, hogy mások energiájából táplálkoznak. Üdítő 
színfolt a hasonló témájú hazai regények sorában.

November közepén a Balaton Kollégium félszáz 
diákja is megismerhette a 2013 tavaszán megjelent 
izgalmas történetet Ellenberger Ildikó és Láng Edit 
közreműködésével. Az írónő örömmel válaszolt a  
feltett kérdésekre, hisz regényének egyik célcsoportja 
maguk a kamaszok.     Mellory
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A Fonyódi Diáksport Egyesület idén is az élre tör!
A sikeres 

előző szezon 
után, amikor 
a FODE uni-
hoki csapata 
női U15-ös 
korosztály-
ban országos 
bajnoki cí-
met szerzett, 
ebben a sze-

zonban is megkezdték szereplésüket az OB II-ben. Itt 
az Érd és a Paks ellen kell alkalomról alkalomra bizo-
nyítani, hogy ismét fonyódi bajnoka legyen a bajnok-
ságnak. A három helyszín rotációs rendszerben vál-
tozik, abban azonban megegyeznek, hogy mindenhol 
két – két mérkőzés vár a lányokra.

Így volt ez a november 16-án, vasárnap megrende-
zett fonyódi fordulóban is, ahol bajnoki címvédőhöz 

méltóan mindkét találkozót magabiztosan nyerték a 
hazaiak. A Paks ellen 13:5, az Érd ellen pedig 18:5 
arányú győzelem született.

A sikerek értékét növeli, hogy megváltozott körül-
mények között is kiemelkednek a bajnokságból lá-
nyaink, hiszen a továbbtanulás miatt csak hétvégén 
tudnak edzeni, a korábbi heti négy helyett már csak 
heti két alkalommal.

Megkezdődött a fiatalítás is, a meggyőző fölény mi-
att meccsenként az is belefér, hogy kettő illetve akár 
négy évvel a korosztálynál fiatalabb játékosok is szó-
hoz jussanak.

Aki szeretne ehhez a sikeres társasághoz csatlakoz-
ni, vagy csak kipróbálni magát floorballban és uni-
hokiban, megteheti az edzés időpontokban a Zákányi 
Kálmán Sportcsarnokban. Pénteken háromtól ötig és 
szombaton tizenegytől tizenhárom óráig mindenkit 
szeretettel várnak!           

szerkesztőség

Véget ért az őszi labdarúgó idény
A FUE szervezésében lezajlottak a Bozsik program-

ban a tornák, ez négy korcsoportot érint: U-7, U-9, 
U-11, U-13.

A megye I. osztályban való szereplésnek feltétele 
továbbá az U-15, U-18, U-21 versenyeztetése is. A 
felnőtt csapat mellett van öregfiúk csapatunk is, ezért 
ők is az MLSZ versenyrendszerén belül szerepelnek. 
Csapataink minden korosztályban tisztességgel helyt-
álltak az őszi szezonban, az előzetesen kitűzött célt 
teljesítve.

Az U-15 ös csapatot a nulláról kellett megszervezni, 
edzőjük Náskó Gábor, akinek Kristóf György és Sza-
bó Roland sokat segített a játékosok toborzásában, 
motiválásában. 

Az U-18- as korosztályba is sok új játékost  kellett 
igazolnunk, mivel ez a korosztályunk tavaly Balaton-
szárszóra igazolt. A Niké Se játékosaival kiegészülve, 
Szűcs József irányításával versenyeznek.

Az U-21- es korosztályt továbbra is a Niké SE játé-
kosai adják.

Felnőtt csapatunk újoncként a megyei I. osztály-
ban sok nehéz mérkőzésen túl megfelelően szerepelt, 
köszönhetően a fiúk tisztes küzdelmének és edzőjük, 
Latyák Tamás kitartó és képzett szakmai felkészült-
ségének. Sok újítással, a modern mai labdarúgás tak-
tikai módszereit alkalmazva irányította csapatunkat.

Öregfiúk csapatunk sajnos sokszor létszámhiányo-
san tudott csak kiállni, de a jelenlévők sokszor meg-

lepték ellenfelüket!
Az eredmények:
U-15 Somogy megye  északi csoport 7. hely (9 csa-

patos csoport)
U-18 Somogy megye  északi csoport 2.  hely (6 csa-

patos csoport)
U-21 Somogy megye I. északi csoport 3.  hely (16 

csapatos csoport)
Felnőtt Somogy megye I. északi csoport 11. hely 

(16 csapatos csoport)
Öregfiúk Somogy megye északi csoport 9. hely (12 

csapatos csoport)
A téli időszakban különböző teremtornákon vesz 

részt a csapatunk. A téli alapozást követően megújult 
erővel várjuk a tavaszi évadot!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk mindenkinek!            

Bognár Ákos
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Zalakaroson, a fürdőtől 100 méterre társasüdülőben másfél szobás apartman eladó!  

Ár: 5,5 millió Ft Tel.: 06-85/361-202 

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




