
Fonyódi Hírmondó
2013. decemberwww.fonyod.hu

Ünnepi nyitvatartások
Adventi gondolatok

Polgármesteri évértékelő 2013

XIV. évfolyam 11. szám

Programok



2013. december

Közérdekű információk:
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.
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A Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Cím: 8640 Fonyód, Fő u.19. Telefon: (+36-85) 560-054, +36-360-160, E-mail: hivatal@fonyod.gov.hu
Honlap: www.somogy.gov.hu
H: 8:00-12:00, 13:00-16:00; K: 8:00-12:00, délután nincs ügyfélfogadás;
SZ: 8:00-12:00, 13:00-16:00; CS: 8:00-12:00, délután nincs ügyfélfogadás;
P: 8:00-13:00
A Járási Hivatal fonyódi okmányirodájának ügyfélfogadási rendje: H: 8:00-12:00; 13:00-16:00 K: 8:00-
12:00; 13:00-16:00; SZ: 8:00-12:00; 13:00-16:00; CS: -; P: 8:00-13:00

Egészségügyi Nonprofit Kft.
Cím: 8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Telefon: +36-85/560-910; +36-85/560-980; Fax: +36-85/560-976 E-mail: ekht@t-online.hu
Ügyelet: Telefon: +36-85/360-050 Hétköznap: naponta 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.
Hétvégén és ünnepnapokon: reggel 8:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.

Fonyódi KuIturális lntézmények - Könyvtár
Cím: 8640 Fonyód, Szent István u.29.
Telefon - Fax: +36-85/560-033; Honlap: http://konyvtar.fonyod.hu;
E-mail: konyvtar@fonyod.hu
Nyitva tartás; H: 8:30-17:00; K: 11:30-17:00; SZ: 8:30-17:00;
  Cs: 10:00-18:00; P: 8:30-17:00; SZO: 8:30-13:00

Fonyódi Múzeum
Cím: 8640 Fonyód, Bartók Béla utca 3.
Tel: +36-85/560-392
Honlap: muzeum.fonyod.hu; E-mail: muzeum@fonyod.hu
Nyitva tartás: K - P: 10:00-17:00; SZO: 10:00-12:00; szünnap: vasárnap és hétfő
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Döntött a képviselő- testület! - a 2013. november 28-i ülés összefoglalója

F e l h í v á s !

Tisztelt fonyódi Városlakók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) be-
kezdése rendelkezése alapján az önkormányzat 
ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani.

Fonyód Város közigazgatási területén tartott, 
négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tar-

tóit arra kérjük, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” 
(melyet ebenként kell kitölteni, az oltási könyv 
alapján), kitöltve postai úton vagy személyesen a 
Fonyódi Polgármesteri Hivatalhoz címezve, elekt-
ronikusan, az ebnyilvantartas@fonyod.hu e-mail 
címre küldjék el 2014. január 31.-ig.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal, 8640 Fonyód, Fő u. 19. 
szám alatti ügyfélszolgálatán, illetve a www.fo-
nyod.hu weboldalról letölthetők.

Fonyód Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta és…

- elfogadta, kisebb változtatásokkal az 
alábbi önkormányzati rendeletek módosí-
tását:
• a közterület-használati 
• a gyermekvédelemi, 
• a kötelező kéményseprő-ipari tevékeny-

ség helyi szabályairól                                
• és a helyi adókról. 

Biztosította a Petőfi SE részére a nyer-
tes Tao pályázatához az előfinanszírozással 
megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, fel-
újítás jogcím esetében a program megvalósításához 
szükséges 3.231.708 Ft önrészt. Ezzel támogatta egy 
10 millió Ft-os felújítás megvalósulását a Sportcsar-
nokban. 

Elrendelte az igazgatási szünetet a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. december 21. 2014. január 5. közöt-
ti munkanapra. Az igazgatási szünet idején a halasz-
tást nem tűrő ügyek (különösen anyakönyvi igazgatás 
területén) határidőben történő intézéséről a Hivatal 
gondoskodik.

Elfogadta az Önkormányzat megbízott jogi képvi-
selője, dr. Bali 
Papp Rita ügy-
véd összefoglaló 
jellegű tájékoz-
tatóját az önkor-
mányzatot érin-
tő folyamatban 
lévő, illetve az 

időközben lezárult peres és peren kívüli eljárásokról, 
továbbá megköszönte az ügyvédnő eredményes, sike-
res  munkáját.

Elfogadta a Fonyódi Turisztikai Egyesület 2014. évi 
marketingtervét, költségvetési tervezetét és a feladat-
tervét, döntött a 2014. évi támogatásának mértékéről.

Elfogadta a Fonyód Város Önkormányzat 2013. há-
romnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Elfogadta a Somogy Kéményseprő-Mester Kft-vel 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására meg-
kötött vállalkozási szerződés módosítását.

Elfogadta a Fonyód Város Önkormányzat Közbe-
szerzési szabályzatának módosítását, valamint módo-
sította a Fonyód Város Önkormányzatának 2013. évi 
Közbeszerzési Tervének mellékletét.

A testület, következő rendes ülése december 19-én, 
csütörtökön lesz a városháza nagytermében. A tes-
tületi ülés anyaga megtekinthető a www.fonyod.hu 
weboldalon.
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Polgármesteri évértékelés

Ismét eltelt egy év, mi történt az elmúlt eszten-
dőben, melyek voltak a legfontosabb változások az 
Önkormányzat életében?

Polgármester: Megtörtént egy szerkezeti átalaku-
lás, melynek eredményeként Fonyód járási központ 
lett. Ez meghatározta a működésünket, a strukturális 
átalakításunkat, hiszen ennek okán a Járási Hivatal-
nak és az oktatást működtető Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központnak is helyet kellet biztosítanunk. 

Az Önkormányzatnak a feladatai is átalakultak. A 
városfejlesztéssel és a városüzemeltetéssel összefüg-
gő feladatok váltak súlyozottabbá. Az Önkormányzat 
üzemelteti és működteti az oktatási épületeket is. Ez 
bővítette a Városüzemeltetés és az önkormányzat fel-
adatkörét is.  

A gazdasági társaságaink is bővültek, hiszen a ko-
rábbi társaságaink mellé létrehoztunk egy Konyha 
Kft-t is.  Így a város teljes közétkeztetését a Konyha 
Kft-n  keresztül látjuk el. 

A kormány az idei évtől bevezette a feladatfinan-
szírozást, mely meghatározza az önkormányzat gaz-
dasági helyzetét. A legnagyobb segítség a kormány 
részéről az adósságátvállalás volt. Ennek keretében 
az első ütemben Fonyód adósságállományának 60%-
át átvállalta az állam. Így a jelenlegi adóssága a te-
lepülésnek 323 millió forint. Fontos, hogy tervezi a 
kormány idei év végével a teljes konszolidációját az 
önkormányzatoknak, ez azt jelenti, hogy a még fenn-
maradó adósságot is átvállalja. 

Bizonyára problémák is felmerültek az elmúlt 
esztendőben, melyek voltak az elmúlt év megol-
dásra váró feladatai?  

Polgármester: Átalakulások, feladatváltozások, 
problémák nélkül ritkán vannak. Az egyik legjelen-
tősebb problémánk, hogy elég sok reklamációt kap-
tunk a nyáron a város közterületeivel kapcsolatban, 
és jelentősen elmaradt a Vüsz Kft. a pályázataival, 
hiszen idén nyárra el kellett volna, hogy  készüljön 
a fövenypart a Sándor telepi strandon. Ezért döntött 
úgy a Képviselő-testület, hogy a Városüzemeltetés 
vezetésében változtatást eszközöl az ügyvezető lecse-
rélésével.  

Az Egészségügyi Kft-nél is változások történtek. 
Kettős ügyvezetést hoztunk létre annak érdekében, 
hogy a nyugdíjba vonuló főorvos úr zökkenőmente-
sen át tudja adni az intézmény eddig kiválóan műkö-
dő vezetését.  

Folyamatosan problémát jelentett a magas part om-
lása.  Állami terület és ezért állami cég kezelésében 
van. Önkormányzatunk többször jelezte a problémát 
az illetékes Minisztériumok felé.  Ennek hatására lét-
rehozott a Katasztrófavédelem egy bizottságot, ami 
vizsgálja a területet és keresik a megoldást a problé-
mára. 

Milyen projektek futnak az önkormányzat keze-
lése alatt?

Polgármester: Az önkormányzat több, mint 21 pá-
lyázatot kezel. Végéhez közeledik a Kulturális Köz-
pont építése, amelyik talán a legjelentősebb. Már a 
belső kialakítások készülnek. A gimnáziumi konyhát 
teljesen felújítottuk egy 20 millió forintos pályáza-
ti támogatásból. Közbeszerzési szakaszban van a 
strand, a kripta villa és a kikötő beruházás.  Nyertes 
pályázataink vannak, amiket a következő évben sze-
retnénk elkészíteni, mint például az Óvoda energeti-
kai felújítása

Összességében véve hogyan értékeli az elmúlt 
évet és az önkormányzat munkáját?

Polgármester: Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy 
változás volt, mind országosan, mind a járási közpon-
tok szempontjából, hiszen itt voltak a legnagyobb át-
alakulások. Időnként nagyon nehéz volt megélni, na-
gyon nagy munka van mögöttünk, mind a dolgozók, 
mind a közreműködők esetében. Köszönöm is nekik 
ezt a munkát, hiszen nélkülük ezt nem tudtuk volna 
elvégezni. Bízom benne, hogy ezzel jobb lesz Fonyód 
sorsa, a Megye sorsa és a Nemzet sorsa.  
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Társaságunk felkészült az idei téli szezonra. Mun-
kagépeinkre új hótoló gumilapokat vásároltunk, 
hólapátokat vettünk és több mint 5 tonna ipari sót 
rendeltünk. Szerződést kötöttünk egy környékbeli vál-
lalkozóval a hó tolási és a síkosság elleni védekezési 
munkánk hatékonyabbá tétele érdekében. A szerződés 
értelmében a téli időszakban a vállalkozó folyamato-
san, hajnaltól késő estig tartó készenlétet tart, és szük-
ség esetén rövid időn belül megkezdi a hó eltakarítást.

Felmerülő kérdéseiket és észrevételeiket a 85/560-
287-es telefonszámon, illetve az info@fonyodert.
hu e-mail címen várjuk.

Egyúttal ismételten kérjük a Tisztelt Ingatlantulaj-
donosokat, hogy – mint azt a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet is előírja 
– szíveskedjenek gondoskodni az ingatlanjaik előtti 
járdaszakaszok tisztán tartásáról, síkosság- és hómen-
tesítéséről. Köszönjük, ha munkánkat ezzel is segítik!

Felkészültünk a télre! - a városüzemeltetés közleménye

Jelenleg milyen feladatokat lát el?
- Tulajdonképpen a jegyzői hatáskörbe tartozó 

valamennyi feladatot ellátom, valamennyi osztály 
valamennyi részén általános jogi, közigazgatási fel-
adatok tekintetében problémamegoldó szerepkörben 
működöm. Általános humánpolitikai feladatom az, 
hogy folyamatosan figyelni kell, hogy melyek azok a 
pontok, ahol feladatátcsoportosításokra van szükség, 
illetve az, hogy a jelenleg is nagyon jól működő fel-
adatmegosztásokat fenntartsuk. 
Hol szerzete meg a szükséges képesítéseket?

- A Corvinus Egyetem Államigazgatási Főiskolai 
Karán szereztem igazgatásszervező végzettséget.  Ez-
zel a képesítéssel kezdtem el a Vám és Pénzügyőr-
ségnél szolgálni, mellette jogi végzettséget is szerez-
tem. Az államigazgatási végzettséggel párhuzamosan 
az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen történész 
és történelemtanári végzettséget is szereztem, de pá-
lyám a közigazgatási, hatósági feladatok ellátása felé 
vezetett. 
Milyen kihívásokkal szembesül munkája során:

- Azon pályázatok összértéke melyeket Fonyód vá-
ros már megnyert, körülbelül 20 milliárd forint. A fo-
lyamatban lévő pályázatok száma is nagyon magas, 
a Somogy Megyei átlagnak másfélszerese. Ezeknek 

a pályázatoknak a koordinálása nagyon nagy kihívás. 
Melyek azok a legfontosabb alapelvek, melyek 
munkája során irányítják?

- Egy végrehajtási alapelvem van, ami a jegyzői 
tisztségből következik. Polgármester úr és a képvi-
selőtestület egy önkormányzat stratégiai döntéshozói, 
a jogi, közigazgatás jogi kivitelezés felelőssége és 
terhe a jegyző vállán nyugszik. Jegyzői feladatom az, 
hogy a döntéshozók döntéseit maximálisan és jogsze-
rűen kivitelezzem. 

Novemberben foglalta el hivatalát Fonyód város új jegyzője. Dr. Szalontai András 2006 óta van jegyzői pá-
lyán. Magánéleti kötödése mellett, tősgyökeres somogyi származása és a Balaton szeretete is ösztönözte arra, 

hogy megpályázza a Fonyódi Polgármesteri Hivatalnál betöltendő tisztséget.

Bemutatjuk: Dr. Szalontai András

Mit tehet Ön
a téli szélsőséges időjárás közepette?

Ne induljon útnak, ha bizonytalanok az útviszo-
nyok, ha mégis el kell indulnia, ellenőrizze a jármű 
műszaki megbízhatóságát és az önmentéshez esz-
közöket; (kisebb hólapát, hólánc, jégkaparó, meleg 
felsőruházat, takaró, vontatókötél, elakadásjelző, 
mobiltelefon, némi élelem, innivaló, stb.). Járművé-
vel teletankolt állapotban induljon el, így ha elakadt, 
hosszabb ideig fűthet vagy töltheti fel mobiltelefon-
ját is.  Ha többen elakadtak, fogjanak össze, segítsék 
egymást, ellenvetés nélkül hajtsák végre a kárfelszá-
moló erők tagjainak utasításait.
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Karácsony Isten irántunk való, meg nem érdemelt, 
nagy szeretetének az ünnepe. Ő, egy kis gyermekben 
hajolt le hozzánk. Megszületett, majd pedig meghalt 
azért, hogy mi élhessünk. Az emberi szeretet legfel-
jebb arra képes, hogy az ünnepek idején elhallgatnak 
a fegyverek. Nem csak a lőfegyverekre, hanem sza-
vaink fegyvereire is gondolok. Nem lövünk egymás-
ra, de a fegyver töltve marad. Nem támadunk, mert 
karácsony van, és ünnepeljük a magunk szeretetét.

Isten önmagát adja nekünk! Akarod, hogy testet ölt-
sön benned az ő szeretete? Vagy csak beszélünk erről, 
álmodozunk, vágyakozunk utána, de ezt a lépést még-
sem tesszük meg. A karácsonyi örömhír az, hogy Isten 
a maga szeretetét kínálja nekünk! Aki így akar szeret-
ni, annak ugyanúgy le kell mondania a maga dicsősé-
géről, mint ahogy az emberré lett Isten Fia lemondott 
a maga dicsőségéről. Az ilyen ember régi természeté-
nek ugyanúgy meg kell halnia, mint ahogyan Isten Fia 
meghalt a kereszten. A szeretetbe bele lehet halni! Ha 
igazán szeretni akarsz, akkor bele kell halnia a büsz-
keségednek, a hiúságodnak, gyűlölködő, önző termé-
szetednek, hogy aztán éljen benned Isten szeretete.

Amikor karácsonykor ajándékokat adunk egymás-
nak, az Isten nagy ajándékára emlékeztet. Olyan sok 

kedves, tiszta, őszinte, szép vonása is van a mi kará-
csonyi ajándékozásunknak. Ugyanakkor képmutatás, 
kényszer, sokszor még számítás is keveredik bele. 
Isten önmagát adta! Isten nem számításból adta ne-
künk Jézust, hanem szeretetből. Azt hozza tudtunk-
ra karácsonykor, hogy az ő ajándéka, Jézus Krisztus 
nem fényűzés, nem dísz, hanem maga az élet! Ka-
rácsonykor megtörtént a páratlan csoda, a megtes-
tesülés, de mindez hiába, ha valaki nem fogadja el!

Aki Jézust elfogadta, annak a magányban tár-
sa lesz, az a gyászban vigasztalást talál. Aki Jé-
zust, az Isten karácsonyi ajándékát elfogadta, 
annak a csüggedésben reménysége lesz, annak 
Jézus lesz az életében az a biztos pont, akiben 
megkapaszkodhat. Aki mindig vele marad, életé-
nek minden pillanatában, a halála pillanatában is.

Karácsony az Isten szeretetének és ajándékának, Jé-
zusnak az ünnepe! Isten kínál ajándékot nekünk. Fo-
gadjuk be az istengyermeki szeretetet, hagyjuk, hogy 

alakítson bennünket, éljük vele, 
nem csak ünnepeinken, ha-
nem minden nap az életünket!

Neumajer Zoltán - plébános

Karácsony - Isten szeretetének és ajándékának, Jézusnak az ünnepe
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Október fő témája a november 9-i 
jótékonysági bál szervezése, és a 
Fehér Bot napjának megünne-
plése volt, mely a látássérültek, 
vakok és gyengén látók érdeké-

ben jött létre. Ezt a rendez-
vényünket a Feng Shui galériában 

t a r - tottuk meg és Krizbai Teca vak 
énekes volt a vendégünk, aki jótékonysági 
bálunkra is elfogadta meghívásunkat.

A Lions jótékonysági bálon szép számú bálozó 
tisztelt meg bennünket. A jótékonysági estre sokat 
készültek a fonyódi Lions-ok. Az előkészületek 
során elrendeztük az asztalokat, és összeállítottuk 
az ülésrendet, majd nagyon szépen feldíszítettük a 
báltermet. Kiraktuk a tombolákat amit a bál szpon-
zoraitól kaptunk. Köszönjük, és köszönjük azoknak 
a támogatását, akik eljöttek a bálra. Az esten Krizbai 
Teca fellépése mellett, egy csodálatos táncospár is 
gyönyörű műsort adott. 

November 15-16-án megtartottuk a szokásos 
adománygyűjtő ruhaturkálónkat. Ide is sokan jöttek, 
sok család ingyen vihette a ruhákat. Mivel rendez-
vényeink elég szép eredménnyel zárultak, így a 
rászoruló családoknak támogatást tudunk adni karác-
sonyra. Mindenkinek nagyon szép Karácsonyt, és 
Boldog Újévet kívánok a LIONS Club tagsága nevé-
ben.

LIONS hírek

Ajándékozás – de mit?

Újra beköszöntött az évnek ezen szakasza. Készü-
lődés, ötletelés. Kinek, mit ajándékozzunk? Tolongás, 
és véget nem érő sorban állások a boltokban. Mire el-
jutnánk az ünnephez, a lényeg elveszik. 

Mi a lényeg? A gyermeki öröm, a szemekben fel-
csillanó meglepetés, a rácsodálkozás áhitata. Amikor 
tényleg boldogok vagyunk. De vajon visszahozható-e 
ez felnőtt korban is? Úgy vélem, igen. Nekem leg-
alábbis sikerült. 

Egy időben csömöröm volt a rohanástól, az októ-
berben megjelenő karácsonyi dekorációktól, a vásár-
lási felhajtástól. Aztán elkezdtem kézzel készíteni az 
ajándékokat. Pont, mint kiskoromban. Nem leemel-
tem a polcról a tucat-termékek közül valamit, hanem 
komoly ötleteléssel, néha internet, néha a hobby bol-
tok eladóinak tanácsaival kezdtem készíteni olyan 

felejthetetlen, és leginkább egyedi ajándékokat, ami 
mindenkinek öröm. 

Sok mindent lehet készíteni, ami hasznos, szép, 
mókás, vagy mindez egyben. Van, amihez több ké-
zügyesség kell, van, amihez szinte semennyi. Egyik 
évben kis ládikát vettem, natúr fa, amit aztán leala-
poztam festékkel, majd szalvétatechnikával díszítet-
tem. Anya azóta is abban tartja az apró tárgyait. Volt, 
hogy asztali irattartót készítettem. De a kavicsfestés-
től az üvegfestésig nagyon sok mindent alkottam már 
a szeretteimnek. A testvéremnek egy poharat festet-
tem meg delfinekkel, mert azt szereti. 

Csináltunk már naptárt családi képekből, és számta-
lan más apróságot. Ismét megvan bennem a gyermeki 
öröm, a szememben felcsillanó meglepetés, és a rá-
csodálkozás áhitata.

Fábián Lászlóné
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Advent: akkor és ma…
Az advent szó latin eredetű, a megérkezést jelentő 

adventus szóból ered. Az ünnepet megelőző várako-
zás, felkészülés időszaka. 

Mióta létezik ad-
venti időszak?

Az 5. század óta 
tartják. A karácsony 
ünneplésével együtt 
terjedt el. Az advent 
és a karácsony - a fel-
készülés és az ünnep-
lés. VII. Gergely pápa 

rendelte el a négy vasárnapból álló időszakot.
A karácsonyi előkészület négyhetes időszaka, szent 

idő: a várakozás és a reménykedés ideje. 
Milyen ősi szokások kapcsolódnak ehhez az idő-

szakhoz?
Advent időszakához kapcsolódóan sok szép népi 

szokást is ismerünk. Ilyen a Szállást keres a Szent-
család. Ez a szertartás a karácsonyi ünnep előtt kilenc 
napon át ismétlődik. A szálláskereső szent család tisz-
teletére kilenc család összeáll, hogy december 15-től 
karácsony estéig naponta felváltva a szent családot 
ábrázoló képnek szállást adjanak, s imádkoznak. Fo-
gadására a család kimeszeli, kitakarítja a házat, előző 
napon böjtöt tart. 

Mióta kötünk adventi koszorút? 
Az első adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi 

lelkész készítette. Láthatjuk, elég friss ez a hagyo-
mány, és bizonyítja, hogy születnek új jó szokások! 
A leleményes hamburgi lelkész egy gigantikus fenyő-
koszorút függesztett a plafonra. 24 gyertyát tett rá, 
ezzel utalt az ünnep valamennyi napjára.

Az adventi koszorút kezdetben német protestánsok 
készítették, majd Ausztriában a katolikus lakosság 

körében is népszerűvé vált. Magyarországon is oszt-
rák közreműködéssel került annyi más dologhoz ha-
sonlóan. A kezdetekhez viszonyítva át is alakult és az 
ünnepi asztal ékessége lett, s a gyertyák száma négy-
re, az adventi vasárnapok számára csökkent. 

Eredetileg három lila és egy rózsaszín gyertya al-
kotja, de ma már számtalan stílusban készülnek ad-
venti koszorúk. Az ünnep nélkülözhetetlen szimbólu-
ma lett, rengeteg változata létezik.

Mióta készülnek adventi naptárak? Honnan 
ered?

1851-ben egy kreatív édesanya, Lang asszony „ta-
lálta fel” az adventi naptárt. A kisfia ugyanis folyton 
azt kérdezgette , mikor lesz már végre karácsony. 
Az anya, hogy lecsillapítsa a kisfiút, kis dobozkákat 
készített számára, melyek mindegyikébe egy apró fi-
nomságot rejtett el. Minden nap egyet lehetett kibon-
tani, megenni, s lehetett várni a másnapot.

A kisfiú, Gerhard Lang időközben felnőtt. Nem fe-
lejtette el a kis meglepetés dobozokat. Arra gondolt, 
hogy más gyerekek is örülnének neki. Igaza volt. Ami-
kor a Reichold és Lang képzőművészeti intézmény 
résztulajdonosa lett, elkészítették az első eladásra 
szánt naptárakat. Ez úgy 100 éve történt. Az adventi 
naptár is biznisz lett, de az alkotó anyák is szárnyalnak, 
nagyon sok jó ötlettel kedveskednek a csemetéknek. 

Szükség is van a 
szülői lelemény-
re, mert a mai 
„kölkök” pont 
olyan türelmetle-
nül várják a kará-
csonyt, mint akik 
100 éve voltak 
gyerekek.

Már a kertek alatt portyázik a tél, 
az ember befűt, mert hideg már az este, 
a kályha melegével parolázik, a tér  
elfogy körötte, de forró teától megbékél a lelke. 
 
Az évszakokból én is kizárom magam, 
a december fekete palástját borítja rám, 
de emberségem szelíd ketrece nyitva van, 
mert tudom, didereg, fázik szegény hazám.  
 
A mindenség megreped, hasad odakinn, 
a Nap az idő terrorjától alábukik sietve, 
a mellkasom szorítja, zsugorítja a kín, 
mintha a szív kolompja olykor félre verne.  
 

A sötétbe belerokkan a szűk horizont, 
de bennem már épül a barikádok váza, 
csendes szobámba a hideg szél be-beront, 
hogy nyugalmam, kényelmem, megalázza. 
 
Csak egy sorsom van, nincs másik 
a messzeség csapdái várják az életem, 
a ciklon ember helyett varjakkal komázik,  
ki döntött rólunk, már csak azt kérdezem.

Az ember befűt, ha fázik

Írta: Mezei István
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Karácsony közeledtével sorra jönnek elő bennem 
gyermekkorom felejthetetlenül boldog emlékei. 
Mintha el sem múlt volna az a fél évszázad, mely éltem 
homokóráján rég lepergett már. Talán azért érzem így, 
mert lélekben ma sem vagyok más, mint az a régi kis-
lány, aki édesanyja kezét fogva igyekezett reggelente 
az adventi, hajnali misékre, s aki imádságos, tiszta 
szívvel várta minden évben a szeretet ünnepét.

Milyen kár, hogy a karácsony már rég nem ar-
ról szól, hogy kétezer évvel ezelőtt egy betlehemi 
istállóban megszületett egy kisgyermek, aki azért 
jött az emberek közé, hogy szeretetet hirdessen. 
Az emberi értékek alaposan átrendeződtek azóta. A 
család, a gyermekvállalás, a hazaszeretet, a nemzeti 
összetartozás, a becsület, rég elavult fogalmak. A ma 
emberétől távol áll Jézus születésének misztériuma, 
hisz felfoghatatlan számára, miként vállalhat önként 
szegénységet, üldöztetést s végül kereszthalált vala-
ki, aki Isten fiaként jött az emberek közé? Hit nélkül 
bizony nehéz elfogadni karácsony üzenetét. A földi 
örömök habzsolása, a mértéktelenség evésben, ivás-
ban, vásárlásban, a pazar ajándékok sokasága hamis 
képet fest elénk. Az üres csillogás elvakítja szemün-
ket, s közben nem vesszük észre az egyetlen, igaz 
ajándékot, Jézust, a szeretet Istenét. 

Soha ennyire nem volt még szüksége a világnak 
a szeretetre, és soha nem voltak még ennyire távol 
az emberek a világot megváltó, nemes érzelemtől, a 
szeretettől, mint napjainkban. Túlhajszolt világunk-
ban valahogy elfelejtettünk szeretni, következéskép-
pen nem tudunk már igazán, szívből örülni semminek 
sem. Soha nem elég, amit elértünk, mindig több 

és több kellene. Nem csoda, hisz ezt szajkózzák a 
reklámok, hogy minden talmi csillogást magunkénak 
akarjunk, mert megérdemeljük.

Legalább ilyenkor, az adventi várakozásban jó lenne, 
ha szívünkbe néznénk, mert lehet, hogy ott szunnyad 
valahol a legmélyén a rég eltemetett szeretetparázs. 
Hiszek benne, hogy csak rajtunk múlik, merjük-e, 
akarjuk-e újraszítani a lángot. Kívánom, hogy a betle-
hemi jászolban szunnyadó Kisded végtelen szeretete 
járja át mindnyájunk lelkét, s ébressze fel bennünk 
a vágyódást a jó és tiszta dolgok után. Legalább ily-
enkor, Karácsony táján próbáljunk meg keresztényi 
értékek szerint élni. Igaz, az ünnepek fényével együtt 
a lelkesedés is hamar elmúlik, de ha nagyon akarjuk, 
a szürke hétköznapokon is velünk marad a gyermek 
Jézus önzetlen szeretete. 

Istengyermek! Ne engedd kialudni lelkünkben a 
karácsonyi lángot! Taníts jóságra, tisztességre, em-
berségre minket!

Lévay Mária

Adventi gondolatok

Alapítványi bál
2013. november 16-án rendezte a Magyar Bálint 

Általános Iskoláért Alapítvány az alapítványi bálját 
a Panoráma étteremben. 

Köszönetet mondunk támogatóinknak, a szülőknek, 
akik fáradhatatlanul segítettek az előkészületben és a 
takarításban egyaránt. Köszönet a rekord létszámban 
résztvevő vendégeinknek, akiket a Művészeti Iskola 
táncosai és a Vaklárma zenekar szórakoztatott. 

A bál bevétele ismét jó helyre kerül. Ebből támogat-
juk táborainkat, amelyeknek kapuja minden tanulónk 
előtt nyitva áll. Jutalmazzuk kiváló munkát végzett 
diákjainkat és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 
programok eszközigényét  is ebből biztosítjuk, ezzel 
szélesítve az iskola által kínált lehetőségek reperto-
árját.

A diákok és az iskola valamennyi dolgozója nevé-
ben köszönetet mondunk minden jóérzésű embernek, 
aki szponzorként, szülőként, bálozóként vagy akár tá-
mogató jegyek vásárlásával hozzájárult a város gyer-
mekeinek boldogságához, boldogulásához.
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Programok december 16-tól január 31-ig

December 16. Hétfő 

R. Kárpáti Péter beszélget Paulinyi Tamás parapsychológussal „Halál közeli 
élmények” című film vetítése. Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra.

December 18. Szerda 

Balatonlellei Szint- Játszók gyerekcsoportjának karácsonyi zenés műsora
(Vezetője: Ziics Ilona). Helyszín: Könyvtár, 16:30 óra.

Január 31. Péntek

Mozdulj! Közhasznú Egyesület „Pillanat Varázsa” Integrált Művészeti 
Pályázat díjazottjainak kiállítása. Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra

Január 8. Szerda
Protestáns Kulturális Estek. Dr. Benkő Vilmos közgaszdász az Amerikai Gaz-

dasági Kamara Elnöke tart előadást hit, kommunikáció, teológia címmel.
Helyszín: Fonyód Muzeum 18:00 óra.

December 24. Kedd
Gyermekek betlehemes játéka. Helyszín: Plébániatemplom 15:00 óra.

December 20. Péntek
Városi Karácsonyi Koncert. Helyszín: Mátyás Király Gimnázium aulája, 18:00 
óra. A karácsonyi koncertet követően szerettel várunk mindenkit a Dísz téren, 
ahol diós és mákos kalács, gyümölcskenyér és mézeskalács, forralt bor és forró 

tea várja a vendégeket.

Január 13. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Tóth Vera és Tóth Gabi énekesnőkkel. 

Helyszín: Feng Shui Galéria 18:00 óra.

Január 22. Szerda
Kultúra Napja. Helyszín: Fonyódi Múzeum 18:00 óra.

Január 23. Csütörtök

Krumplihéjpite Irodalmi Társaság előadása: könyvbemutató, felolvasás
Helyszín: Könyvtár 16:30 óra.

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.); Mátyás Király Gimnázium (Hunyadi 

János u. 3.); Könyvtár (Szent István u. 29.); Plébániatemplom (Templom u. 2.)
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Intézmények nyitvatartása az ünnepek alatt

Fonyódi Kulturális Intézmények - Könyvtár

2013. december 23.      8:30 – 12:00
2013. december 24. - 2014. január 1.      ZÁRVA
2014. január 2.    10:00 – 18:00
2014. január 3.      8:30 – 17:00
2014. január 4.      8:30 – 13:00

Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ

2013. december 21. - 2014. január 2.   a nappali ellátás ez idő alatt szünetel

Fonyódi Turisztikai Egyesület

2013. december 16. - 2014. január 5.     ZÁRVA
2014. január 6. (H-P)     8:00-16:00

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

2013. december 21. - utolsó tanítási nap
2013. január 6. - eslő tanítási nap
2013. január 10. - első félév vége
2013. január 13. - második félév kezdete

Fonyód Egészségügyi Nonprofit Kft.
2013. december 21. - szakrendelés szünetel
2013. december 23. - szakrendelés szünetel
2013. december 31. - szakrendelés szünetel

Katolikus miserend

Dec. 22. Vasárnapi miserend,   
   15:00 órától gyóntatás
Dec. 25. Vasárnapi miserend,    
    0:00 óra éjféli szentmise
Dec. 26. 11:00 és 17:00 óra    
   (kápolnában nincs szentmise)
Dec. 29. Vasárnapi miserend
Dec. 31. 17:00 óra    
   Év végi hálaadó szentmise
Jan. 1.   11:00 és 17:00 óra   
  (kápolnában nincs szentmise)
Jan. 3.   17:00 óra

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Dec. 26.   9:30 óra
Jan. 5.      9:30 óra
    protestáns templomban
        (József utca 21.)

Dec. 18.  16:00 óra, házi bibliaóra Peti
    Istvánéknál (Rózsa utca 31.)

Jan. 8.   Protestáns Kulturális Est
   Dr. Benkő Vilmos közg.
   Fonyódi Múzeum, 18:00 óra.

Református
Istentiszteletek rendje

Dec. 23.   18:00 óra
Dec. 25.   11:00 óra
Dec. 29.   11:00 óra
Dec. 31.   11:00 óra
Jan. 1.      11:00 óra
Jan. 5.      11:00 óra
Jan. 12.    11:00 óra

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkamkara!

Fonyódi Polgármesteri Hivatal

2013. december 21. - 2014. január 5.         ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel
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Kenderestől Estorilig 
(A változó Horthy-kép) 

Horthy Miklós, Magyarország 1920 és 1944 kö-
zötti kormányzójának megítélése azóta vita tárgya 
a magyar közéletben, hogy 1919 nyarán Szegeden 
belépett a Tanácsköztársaság megdöntésére törekvő 
ellenforradalmi kormányba és fővezérként elkezdte 
szervezni a Nemzeti Hadsereget.

A rendszerváltozás óta érzékelhetőek a törekvé-
sek Horthy Miklós rehabilitálására, illetve kultuszá-
nak felélesztésére. Mindehhez, egy árnyaltabb Hor-
thy-kép kialakításához járult hozzá Szakály Sándor 
történész, sodró lendületű előadása, amelyet 2013. 
november 19-én hallgathattak meg az érdeklődők a 
Balaton Kollégiumban.

Kibontakoztak előttünk Horthy Miklós életének 
fontosabb állomásai. Hallhattunk a kiváló tengerész-
tisztről, akit az első világháború folyamán nem alap-
talanul léptettek elő többször, és lett végül – nagyon 
fiatalon – a Monarchia flottájának főparancsnoka. 
Megismerhettük a Nemzeti Hadsereg fővezéreként, 
mint akinek jelentős szerepe volt abban, hogy Tele-
ki Pálnak és Bethlen Istvánnak már 1921-re sikerült 
jogállami viszonyokat teremtenie a háborút elvesztő, 
Trianonban megcsonkított országban. Közelebb kerül 
hozzánk a kormányzó, aki az 1930-as évek végéig a 
napi politika alakulásába nem igen szólt bele. Aztán 
az 1938 utáni terület-visszacsatolások és a háborús 
körülmények közepette szerepe felértékelődött. 

Államfői működésének a világháború alatti idősza-
káról, életének utolsó 12 évéről - amelyet emigráció-
ban töltött – az idő rövidsége miatt viszonylag kevés 
szó esett. 

Ezzel együtt is lebilincselő előadást hallgathattunk 
végig, amelyre a Fonyódi Kulturális Intézmények 
szervezésében került sor.

Babina Edit

Ezt a címet adta Máté Vera, most megjelent 
első regényének. A könyv és az író bemutatására a 
könyvtárban havi rendszerességgel megrendezés-
re kerülő Krumplihéjpite Irodalmi Társaság köz-
reműködésével került sor. A történet „főszereplője” a 
megörökölt Fekete-kastély, amelyet a Nedeczky család 
építtetett. Mára nem csak a kastély, annak környéke is 
áldozatául esett az idő múlásának, de a „fekete” jelző 
nem kopott le róla. Hosszú évszázadokon keresztül 
tulajdonosról tulajdonosra öröklődött, mint valami 
megmagyarázhatatlan balszerencse…

Vera elmondta, hogy a képzeletbeli történetet a 
magyar mitológia ihlette. Fontosnak tartotta azt is, 
hogy magyar szereplőkkel és magyar tájakon játszódó 
különleges, izgalmas történetet alkosson. Elsősorban 
a fiatalokat akarta megcélozni ezzel a műfajjal, de a 
regény tartalmát, helyszíneit tekintve minden korosz-
tály számára érdekes lehet.

Megtudtuk azt is, hogy a most megjelent regénynek 
már a második részén dolgozik.
Köszönjük, és várjuk a történet folytatását!

Zsirainé Kántor Edit



Fonyódi Hírmondó

Hosszú évek után, újra igény merült fel egy fonyó-
di fiatalokból álló városi néptánccsoport megalakí-
tására, mely képviselheti településünket itthon és 
külföldön is, fellépéseikkel pedig színesíthetik vá-
rosi programjainkat. Ez az igény és Hidvégi József 
Polgármester Úr ötlete találkozott, amikor a leiphe-
imi látogatásra egy menettánc betanítását javasolta. 
Az ötletet tettek követték. Balázsné Pomezánszki Ju-
dit a társastánc csapatból verbuvált egy népi csopor-
tot, melynek erre az alkalomra megalkotott és beta-
nított egy menettánc koreográfiát. Fellépésünk nagy 

sikert aratott a testvérvárosi közönség előtt. 
Hazatérve úgy gondoltuk, hogy folytatni kellene a 

néptánc tanítását, melyhez az Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatónője, Kissné Poprádi Enikő nyújtott tá-
mogatást, mintegy “örökbefogadva” a csoportot. Az 
első két táncunk az ország két végpontjának táncait 
elevenítette meg: rábaközi, majd szatmári párost ta-
nultunk. Felléptünk Érsekújváron, Belgiumban (Met-
tet), Borszéken, Leipheimben, majd idén júliusban 
arany minősítést szereztünk Balatonberényben. To-
vábbi működésünkhöz elengedhetetlennek bizonyult, 
hogy néptáncegyesületté alakuljunk, amit létre is hoz-
tunk “Fonyódi Betyárok” néven.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, 
akik segítségünkre voltak abban, hogy megalakulhas-
sunk és sikeresen működhessünk. 

Végezetül, de nem utolsóképpen, köszönet Nektek, 
kis táncosaink, akik szorgalommal, a tánc iránti sze-
retettel és sok-sok lemondással végzitek munkátokat 
hétről-hétre, mindannyiunk nagy örömére.

Lehel László egyesületi elnök.

“FONYÓDI BETYÁROK”

Itt a megfázós, náthás időszak, egyre többen 
tüsszögünk vagy köhögünk. Van egy hatékony és 
finom természetes megoldás - ráadásul mellékhatás 
mentesen:
Hozzávalók:
• 1 púpozott mokkáskanál kurkuma por
• 50 ml méz (hárs vagy kakukkfű méz a legjobb)
• 1/2 mokkáskanál frissen őrölt vegyes bors (lehet 

kevesebb is, aki nem szereti a csípős ízt)
• 1/2 mokkáskanál mézeskalács fűszerkeverék 
• egy hüvelykujjnyi gyömbér
• egy fél citrom leve
• 300 ml tisztított víz
Elkészítése:
1. A vízben a vékony szeletekre vágott gyömbért 
forralom 5 percig, majd hagyom kb. 60°C-osra hűlni
2. Míg forr a gyömbér, addig a mézet jól kikeverem 

a kurkumával és a fűszerekkel-
3. Ha a gyömbérfőzet 60°C-osra hűlt, ráöntöm a 
fűszeres mézre, jól elkeverem, és hozzáadom a cit-
romlevet.
4. Melegen kell kortyolgatni!
Kiváló náthaűző, immunerősítő és lázellenes hatású, 
támogatja a tüdő és a hörgők működését.

Csak természetesen!
Náthaűző forró koktél
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Legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint gyertya ragyogása,
És vidám, mint a gyermek kacagása.

Ezzel a szép idézettel kívánok a Fonyódi Óvoda és 
Bölcsőde gyermekei és dolgozói nevében a Kedves 

Olvasóknak Boldog Karácsonyt!

Óvodai jókívánságok!
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Ha egy átlagembert megkérdezünk arról, szerinte ott-
hon mit tehetünk a környezetvédelemért, nagy valószínű-
séggel a háztartási szeméttel kapcsolatos választ kapunk.

Mert amíg a globális felmelegedés, az esőerdők kivá-
gása, a tengerek túlhalászása vagy a fukusimai atomka-
tasztrófa elvont, távoli problémák, addig a szemetesünk 
hozzánk tartozik, ha úgy tetszik, hatalmunk van felette. A 
környezetet szerető, a jövő iránt felelősséget érző ember 
számára egyszerűen jó érzés, ha elsétál és használja a sze-
lektív gyűjtőt, úgy érzi – és joggal -, hogy valamit ő is tett 
egy jó ügy érdekében.

Ha még jobban szeretnénk magunkat érezni, figyeljünk 
oda például a csomagolásra is. Ha ugyanis megnézzük 
akár a saját szemetesünket, akár a már említett gyűjtő-
konténerek tartalmát, azt látjuk, hogy azoknak a javát az 
ilyen-olyan csomagolóanyagok teszik ki. Bár a csomago-
lást már 10 ezer évvel ezelőtt is ismerték, szerepe csak az 
utóbbi évtizedekben nőtt meg jelentősen. Ha az idősebbek 
és a középkorúak visszagondolnak gyermekkorukra, egy 
olyan időszakra emlékezhetnek, amikor még jóval keve-
sebb csomagolás vett körül bennünket.

Nem vitás, hogy a modern csomagolás könnyebbé teszi 
az életünket, legyen szó az élelmiszerek és az ipari termék 
védelméről, szállításáról vagy tartósításról, és valljuk be, 
sokszor elcsábulunk magától a külcsíntől is.

De mindennek súlyos környezetvédelmi ára van: a gyár-
ból rövid időn belül a szemétdombra kerülő irgalmatlan 
mennyiségű csomagolóanyag nemcsak gigantikus pazar-
lás a pénzzel és az energiákkal, de nagyon megterheli kör-
nyezetünket is.

Természetesen már szelektív hulladékgyűjtés is segít-
ség, de azért a lényegen nem változtat. Gondoljuk csak 
végig: ettől még semmivel nem lesz kevesebb a szemét, és 
bizony az újrahasznosítás is pénzbe, energiába kerül. 

Mivel az nehezen képzelhető el, hogy a cégek maguk-
tól „megjavulnak”, maradnak a törvényhozási eszközök 
– lásd a keretes írás -, illetve nekünk kell megváltoznunk.

Megváltozni mi sem tudunk egyik napról a másikra. De 
az nagyon is könnyen lehetséges, hogy a mindennapi éle-
tünkben odafigyelünk erre a problémára. Ne gondoljunk 
túl nagy dolgokra: kezdetnek elég, hogy amikor bevásá-

rolni indulunk, viszünk magunkkal kosarat vagy textil-
táskát, így mentve meg környezetünket az újabb műanyag 
reklámtáskáktól.  Ha válogatunk a polcon levő termékek-
ből, figyeljünk más szemmel a csomagolásra. Ne a leg-
vonzóbbat válasszuk, hanem azt, amin legtakarékosabb, 
leginkább környezetbarát a csomagolás. 

Tudjuk, mindez csak apró cseppet jelent a környezetvé-
delemben, de minden tenger apró cseppekből áll össze.

A csomagolásnak ára van

„Zöld-Balaton”- Térségi komplex kampány a 
Balaton- parton” 

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

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi nyer-

eményjátékok
www.zold-balaton.hu
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Harc a műanyag zacskók ellen
Környezetszennyező hatásuk miatt minden eszközt be-

vethetővé tenne az Európai Bizottság a tagállamok szá-
mára a műanyagzacskók használatának visszaszorítása 
érdekében - közölte a brüsszeli testület.

 2010-ben például 98,6 milliárd szatyor került az uniós 
piacra, többségük a most visszaszorítani kívánt vékony 
anyagból készült, amely akár parányi, mikroszkopikus 
darabokban évszázadokig keringhet a környezetben. Ez 
olyan mintha minden uniós polgár évente 200 zacskót 
használna. A leginkább környezetbarát nép ebből a szem-
pontból a dán és a finn, akik évente átlagosan összesen 4 
zacskót használnak, míg Lengyelországban, Portugáliá-
ban és Szlovákiában 466 darab az évi „szatyor-fejadag”.

A Magyar Országgyűlés 2011 közepén döntött a kör-
nyezetvédelmi termékdíjról szóló törvény elfogadásáról. 
Míg a törvény hatályba lépése előtti időszakban jellem-
zően a nagy forgalmú, országos hálózattal rendelkező 
kereskedelmi üzletláncok óriási mennyiségben, ingyen 
adták a vásárlóknak a műanyagzacskókat, addig ez a 
gyakorlat a múlt évtől megszűnt.  

 2011-et megelőzően éves átlagban összesen mintegy 
300 millió műanyag reklámzacskót használtak a magya-
rok. Ez a mennyiség mára jócskán 200 millió darab alá 
esett, ami egy főre vetítve kevesebb mint 20 műanyag-
zacskót jelent évente.

Folytatás következik.



Fonyódi Hírmondó
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Máltai Hírek
Lassan egy éve már, hogy első 

alkalommal összegyűltünk a 
Plébánián mi, máltai önkénte-
sek. Első megmozdulásunk az 
„Adni Öröm!” akció keretében 
adományok gyűjtése és azt köve-

tően szétosztása volt. Ez egy or-
szágosan szervezett közös akciója 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak 
és a Spar üzlethálózatnak. Az „Adni öröm!” akció tá-
mogatja a nagycsaládosokat, fogyatékkal élőket, rá-
szorulókat. Sokat dolgoztunk, s mivel a fonyódiak jó 
emberek, így több mint nyolcvan csomagot tudtunk 
összeállítani azok számára, akiknek szükségük volt 
tartós élelmiszer adományra az ünnepek idején. 

Felbuzdulva ennyi jó szándékon, páran úgy dön-
töttünk, hogy nemcsak karácsony előtt, hanem egész 
évben megpróbálunk segíteni a „szükséget szenve-
dőknek”. Együttműködünk a helyi szociális területen 

működő szolgálatokkal, illetve ha szükség van rá, az 
oktatási intézményekkel. Sok esetben a hozzánk for-
duló embereknek elegendő volt a lehetőségek, erő-
források feltérképezése, információ nyújtása. És volt 
többször, hogy csak ruhára vagy ételre volt szükség 
vagy egyéb más használati tárgyra.

A máltai csoport munkája a bizalmon alapul. Bí-
zunk azokban az emberekben, akik segítséget kérnek 
maguk vagy ismerősük számára. A mi feladatunk, 
hogy bízzunk az emberekben, azok jó szándékában, 
és Istenben, hogy számunkra elég erőt és bölcsességet 
ad ehhez a munkához.

Az idei „Adni öröm!” akció országosan december 
16-tól december 21-ig tart majd. A 622. Gaál Gaston 
Cserkészcsapat lelkes tagjai – akárcsak tavaly – idén 
is egy egész napon át vállalták a gyűjtésben való rész-
vételt. Fonyódon ezáltal három napon át tudjuk vál-
lalni adományok gyűjtését.

Somoskövi Katalin

Márton napja

Az óvodás gyerekekkel ünnepeltük az óvodában, 
és a gimnáziumban - az időseknek szervezett Már-
ton napi rendezvényen, a Márton napját. Időről-időre 
felelevenítjük a gyermekeknek a hozzájuk közel álló 
népi szokásokat, hagyományokat (Betlehem, farsang, 
új évi jókívánságok stb.), így tettünk Márton napja 

előtt is. Gyűjtögettünk jó kívánságokat, mely ehhez a 
jeles naphoz fűződik, s olyan mondókákat, verseket, 
népi játékokat, melyek a libáról szólnak. Nagy öröm-
mel tanulták a gyerekek a felsoroltakból összeállított 
műsort, s még nagyobb örömmel adták elő a gimnázi-
umba a nagyszámú, lelkes közönségnek.Régen nagy 
lakodalmakat rendeztek novemberben, ahonnét a li-
bapecsenye sem hiányozhatott az asztalról. „Aki li-
bát nem eszik, egész évben éhezik” - mondogatták az 
emberek. Azok a nyugdíjasok, akik a művelődési ház 
meghívását elfogadták, és részt vettek az ünnepségen, 
s az azt követő vacsorán, ha igaz a mondás, akkor 
nem fognak éhezni. 
„Szeretetben, egészségben legyen részed egész évben!”

Vassné Knézics Marianna

2013. október 11-én került megrendezésre a Bolyai 
Matematika Csapatverseny első fordulója. 

A Fekete Noel, Havriló Balázs és Szabó Natália 
alkotta együttes 15 csapatot maga mögé utasítva 
megyei első helyezést szerzett, így kivívta az országos 
döntőn való részvétel jogát. 

A 2013. november 23-án Budapesten megrendezett 
döntőn az  időközben meggyógyult Iváncsics Dániel-
lel kibővült csapat a középmezőnyben végzett.

Bolyai Matematika Csapatverseny
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Ivancsics Ilona a szomszédban
Érdekes volt élőben találkozni Ivancsics Ilonával 

13 évvel a  népszerű teleregény vetítése után. Első-
re kedves, mosolygós tekintete fogott meg, semmit 
nem láttam a szerepbeli konok tanárnős stílusból.  
A beszélgetés alatt éppen annyira volt visszafogott, 
amennyire az alkalom megkívánta, amúgy folyton ott 
bujkált bennem, hogy milyen lehet a mindennapok-
ban? Amikor örül, amikor felszabadult, amikor ener-
giákat fektet egy-egy munkába. Persze tudom, ennyi-
re jól csak a hozzá közel állók ismerhetik.

Csicsi, számára, így hívják sokan, talán épp azért 
volt jó választás ez a pálya, mert a színpadon szél-
sőséges érzelmeket élhet meg. Kiadhatja magából 
mindazt, amit az ember az illem miatt nem tesz közre. 

Elmesélte, hogy a színház a népszerűséget adó so-
rozat mellett is a szerelme volt és ma is az. Párjával 
vezeti az Ivancsics Ilona és Színtársai Magánszínhá-
zat Szentendrén. 

Hosszú út vezetett a mai sikerekig, de megérte: em-
bereknek ad munkát, különleges értéket hoznak létre 

együtt estéről estére. 
Amint mondta, volt 
olyan hosszú időszak 
az életében amikor a 
feladata az volt, hogy 
elfogadja a bizony-
talanságot. Amikor 
ez sikerült, onnantól 
jöttek a pozitív törté-
nések.

A somogyi faluból, 
Nagybajomból indu-
ló lány a helyén van, 
szereti, amit csinál. 
Rendkívül rokon-
szenves volt, ahogy 
mondta: - „ ha tanár lettem volna, abban is örömömet 
leltem volna.” Simulékony természetét, habitusát ér-
zékelve el is hittem neki...

A Művészeti Iskola novemberi  versenyeredményei
Rumán Dániel I. helyezést ért el Buzsákon, a Járási 
Népdaléneklési Versenyen, 5-6. osztályos kategóriá-
ban. Felkészítő tanára Szabó Mónika.
Rákóczi Gréta Virág 3. osztályos tanuló - II. helyezés 
alsós kategóriában.
Kamara- III. helyezés
Felkészítő tanár: Vajdáné Rétháti Katalin. Kamara ének-
lésben résztvevő gyermekek: Zeke Dorka, Havriló 
Eszter, Bodó Kata, Huber Lili, Thalhammer Fanny, 
Szekeres Viktória, Kreiczer Anna, Kovács Anna, La-
katos Lóránt Dominik, Kirner Dominik, Patocskai 
Gergő Sándor, Szabó Barnabás.

A nagykanizsai Cséplő Dániel Tánciskolás Emlékkupa latin táncok 
versenyének eredményei:

Gyermek kezdő első verseny: Boór Dániel Attila – Czink Luca Róza, 4. 
helyezés, Paczolai Bence – Rákóczi Gréta Virág, 6. helyezés.
Junior kezdő kategória: Slezák Domonkos – Szalai Rozália Lili, 4. he-
lyezés, Bedő Ákos – Filkorn Éva Viola, 6. helyezés, Holicska Bence – 
Holicska Emese, 7. helyezés.
Ifi kezdő kategória: Szabó Krisztián Márk – Pálinkás Róza, 3. helyezés.
Felkészítő tanár: Balázs Erik.
Minden versenyzőnek  szívből gratulálunk és köszönjük a szülők segítsé-
gét!

Láng Edit  
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A novemberi zord időjárás következtében egy kis 
részen megcsúszott a magaspart, ezért a 7-es számú 
főutat a közlekedők biztonsága érdekében egy hétre 
lezárták. A városüzemeltetés munkatársai a sétányon 
azonnal a veszélyre figyelmeztető táblákat helyeztek 
el. A közvetlen veszélyt a katasztrófavédelem, illetve 
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. szakemberei elhá-
rították. A vihar azonban látványos nyomokat hagyott 
maga után. A károk rendezésében a városüzemeltetés 

munkatárai is kivették a részüket. A helyreállítás so-
rán új korlát került a sétányra is. Az új deszkakerí-
tést a SEFAG helyezte ki, hiszen a sétány és a 7-es 
számú főút között elterülő 
erdős szakasz, a partoldal, 
állami tulajdonban van, 
kezelésére az Erdészeti 
és Faipari Zrt. jogosult. A 
fonyódi önkormányzatnak 
és a városüzemeltetésnek 
ezért korlátozottak a terü-
letrendezési lehetőségei, 
azokon a területeken tud ér-
demi munkát végezni, ahol 
kezelési jogosultsága van. 
A régi kerítést a városüzemeltetés munkatársai a sé-
tány teljes hosszában eltávolították, a vihar tördelte 
fákat feldarabolták és elszállították, a sétányt pedig 
rendbe rakták.

Munkálatok a sétányon

Településünk egy éve csatlakozott alapítóként a Dél-
nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásá-
hoz, amely a társult önkormányzatok 1/1 tulajdonában 
álló, új közszolgáltató cég felépítésével, működteté-
sével tervezi a jövőben a települési hulladékszállítást.

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy 2014. január 
1-től saját cégünk, az új önkormányzati közszolgáltató 
Pelso-Kom Nonprofit Kft. (jelenlegi nevén: ZŐŐD 
Kft.) fogja településünkön is elszállítani a hulladékot!

Fontos tudnivalók:
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény idén ja-

nuárban lépett hatályba. Az ingatlanokon „termelődő” 
települési hulladékot a közszolgáltató jogosult rend-
szeresen átvenni, elszállítani, kezelni. Az ingatlan tu-
lajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa, vagy használó-
ja az ingatlanán köteles a hulladékot gyűjteni, majd a 
közszolgáltatónak a szállítási napokon átadni. Kötele-
zettsége kiterjed a közszolgáltatás díjának időben tör-
ténő megfizetésére. A díjhátralék behajtását az új tör-
vény a (Nemzeti Adó és Vámhivatalra) NAV-ra bízza.

Lakóingatlanoknál: Ahogy a 2012. évtől fo-

lyamatosan, úgy a 2014. évben sem emelke-
dik a díj. A lakóingatlanok hulladékszállítási dí-
ját a törvény 2014. december 31-ig rögzítette. 

Üdülőingatlanként nyilvántartott, és üdülőnek hasz-
nált ingatlanok szemétszállítási díját a törvény külön 
szabályozza: nem lehet több, mint a lakóingatlanok 
éves díjának a fele, ami azt eredményezi, hogy a 2013. 
évihez képest csökken a díj.

Gazdálkodó szervezetek 
ingatlanán: Az új törvény a 
háztartási hulladék, valamint 
a háztartási hulladékhoz ha-
sonló hulladék vonatkozásá-
ban valamennyi ingatlantu-
lajdonost arra kötelez, hogy a 
hulladékot a kijelölt kizáróla-
gos közszolgáltatónak adja át.

Egyedi szerződéskötési ügy-
ben, valamint a szolgáltató váltással kapcsolatos kér-
désekben várjuk jelentkezését, észrevételét, amit az új 
cég felé továbbítunk. 

Tisztelt Lakosság!

FELHÍVÁS!
Értesítjük kedves nézőinket, hogy a Fonyód TV adásai sz interneten is megte-
kinthetőek, a Televízió Youtube csatornáján, a Média Fonyód felhasználónév 
alatt. Nem kell mást tenni, mint a Youtube keresőben a “Média Fonyód” szava-

kat beírni, és kiválasztani a kívánt adást!
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S p o r t

Megkezdődtek az idei 2013-
2014-es szezon diákolimpia 
floorball selejtezői, elődöntői.

December 2.-án Székesfe-
hérváron az elődöntőben a II. 
korcsoportos fiaink  1 győze-
lemmel és 4 vesztes meccsel 
sajnos nem jutottak tovább. 

December 4.-én Fonyódon 
volt diákolimpiai selejtező és 
elődöntő. A III. korcsoportban 
a fiúk két győzelemmel, egy 

döntetlennel 2. helyezést 
elérve továbbjutottak.

IV. korcsoportos fiúk 2 
győzelemmel, 1 döntetlen 
és egy vereséggel sajnos 
nem jutottak tovább.

A IV. korcsoportos lányok 
veretlenül szerezték meg az 
első helyet. 23 gólt ütve és 
csak 2 gólt kapva jutottak 
be az országos döntőbe!

Floorball

Labdarúgóink 2013/14-es szezon őszi fordulóiban 
jól szerepeltek. Idén is indítottunk 3 utánpótlás, egy 
felnőtt és egy öregfiúk csapatot. Együttműködésün-
ket idén is folytatjuk a Niké SE-vel. A felnőtt csa-
patunknak a megyei I. osztályba feljutást tűztük ki 
célul. Sajnos sérülések és egy két “papírforma” sze-
rinti mérkőzés elvesztése miatt vesztettünk értékes 
pontokat. Az öregfiúk sem tudott sok esetben kiállni, 
sajnos létszám hiányosan nem lehet eredményeket el-
érni. De ez már csak levezetés, itt a játék a fontos! 

És most az eredmények:
Labdarúgó csapataink, NBII U-17 6., NBII U-21 

4.  Megyei II osztály U-21 1.,  Megyei II osztály 3., 
Öregfiúk 11.helyen várják a tavaszi idény indulását.

 Az asztaliteniszezők, egyik fontos, csapatépítő jé-
tékosuk tragikus elvesztése ellenére is kiválóan sze-
repelnek.

Teljes erővel folyik a munka a Bozsik programban 
is  az USE Fonyód működtetésében, akik megálla-
podásunk szerint nekünk nevelik a focistákat, a fo-
lyamatos korosztályos áramlás érdekében. Januárban 
indulnak az U-13 és az 
U-15 –ös korosztályok 
edzései, ősztől pedig 
a versenyeztetésük.

Folyik a munka az 
új, úszó-triatlon szak-
osztálynál is, országos 
versenyeken kiválóan 
szerepelnek, amikről 
rendszeresen beszá-
mol a helyi média.

Női kézilabdázóink-
nál a Niké Se–vel való 
együttműködés, a fo-

ciban bevált módszer átültetése nem sikerült. Új stra-
tégiára van szükség, amin dolgozunk, mert a jelenle-
gi eredmény nem felel meg egyesületünk céljainak.

Rengeteg eszközt sikerült vásárolnunk pályázaton 
keresztül, pl. fűnyíró traktor, labdafogó hálók, kapu-
hálók, kispadok, öntöző berendezés, takarító gép a 
sportcsarnokba,sportfelszerelések,labdák stb. A Fel-
csúti Puskás Ferenc Akadémiától kapott műfű borítás 
lefektetése az időjárás miatt sajnos már csak tavasszal 
kerül kialakításra, terveink szerint az Általános Isko-
lánál és a labdarúgó pályánál. Megújul a sportcsarnok 
nyugati oldalán a játékos kijáró, az előtér, a bírói öl-
töző, zuhanyzó, wc, hazai és vendég öltöző, valamint 
a keleti oldalon lévő nézői wc-k is telejes felújításon 
esnek át, így a mérkőzéseket és rendezvényeket szín-
vonalasabban tudjuk megrendezni. Ezen beruházások 
egyeznek a város és az MLSZ sportkoncepciójával, a 
város és az egyesület vagyonát is gyarapítják, hogy 
sokáig, a minket követő generácók is használni tudják.

Végül ezúton szeretnék mindenkinek boldog 
karácsonyt és sikeres, boldog új évet kívánni!

1926 Petőfi SE 
hírek,eredmények
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Fonyódi Hírmondó

Női ruhák varrását, javítását vállalom rövid határidőre. Tel.: 70/ 3128191
Alsótagozatos gyerekek korrepetálását vállalom: Tel.: 30/ 632-51-21
Szikra János festményt keresek megvételre. Katalin 06/30/385-2993

Szűz Mária élete c. könyv megvásárolható akár dedikálva is. Tel.: 30/275-8546; 70/606-4338 
3 szoba összkonfort, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 8640 Fonyód, szivárvány u. 128.  

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

Apróhirdetések
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Kellemes 

Karácsonyi 

Ünnepeket és 

Boldog Új Évet 

Kívánnak az 

Ibolya Barkács Kft.
dolgozói!

Továbbra is szeretet-

tel várjuk kedves 

vásárlóinkat 2014-ben!

Lukácsi Dávid: 
06704288432



BEFEJEZőDÖTT A GIMNÁZIuMI KONYHA 
FELúJÍTÁSA

1500 adag kapacitású meleg étkezést biztosító konyha épült

LEADER pályázat keretében valósult meg a fonyódi Mátyás Király Gimnázium kony-
hájának felújítása, melynek összköltsége 25.157.859 Ft volt, amiből 5.348.521 Ft önerőt 
Fonyód Város Önkormányzata biztosított. A munkálatok szeptember 20-án kezdődtek, és 
novemberben befejeződtek.

Iváncsicsné Perusza Ditta, a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt a 
felújításról:
- Megszépültünk. Nagyobb lett a főzőtér, a csempe és a padlóburkolat mindenhol teljesen 
ki lett cserélve, új csapok és kézmosók vannak az étkezőben. Vettünk új tálalópultokat, és 
vannak új tálaló ablakok, redőnnyel. A konyha részbe került be az iskolabüfé is, így a diákok 
az étkezőben kulturált körülmények között ehetik meg a szendvicsüket. Kialakítottak több 
irodahelyiséget, végre van külön férfi-női öltöző, sőt lett egy tisztítószer raktárunk is. Eddig 

ilyen nem volt, így kényszermegoldásként csak egy 
zárható szekrényben tudtuk tárolni a tisztítószere-
ket. Nagyobb lett és új helyre került a fehér mo-
sogató, ami most már rendelkezik egy átadó ablak-
kal az étel maradéktároló felé. Nagyobb lett a hús 
és zöldség előkészítő is, továbbá új hűtőkamrák 
épültek. Fejlesztettük a légtechnikát, de a falakban 
is minden ki lett cserélve: elektromos vezetékek, 
víz- és szennyvíz vezetékek. Történt nyílászáró 
csere is, és felújították az áruátvevő rámpát, amiv-
el korábban szintén sok problémánk volt.

úgy tudom, eszközök is kerültek beszerzésre.
- Igen, de az már a pályázaton kívül történt. A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. vásárolt 2 db 
300 literes főzőüstöt, 2 gázüzemű főzőzsámolyt, egy kombinált gőzpároló sütőt, dagasztógé-
pet, tálalópultot, illetve a tálaláshoz különböző eszközöket.

Nagyon lelkesen mesél mindezekről, minden átalakítással meg van elégedve?
- Igen, nagyon tetszik. Ami pedig talán a legfontosabb, hogy nem csak nagyon jól néz ki, 
hanem kézre áll minden. Modern, korszerű, a dolgozók örömmel mennek be. Még december 
elején, miután átköltöztünk a kollégiumból, volt egy betanítás 
az új eszközökhöz. Jó volt látni a felfedezés örömét az arcokon. 
Mindenki nagyon lelkes.

Mit vár a fejlesztéstől?
- Színvonal emelkedést. Minőségibb ételeket tudunk készíte-
ni, például most már lehetőségünk van párolni az ételeket, ami 
egészségesebb. Januárban átállunk a kétféle menüs rendszerre. 
A színvonal emelkedés vonatkozik a kiszolgálás gyorsaságára 
és minőségére is. Mindez reméljük, a diákoknak is ugyanakko-
ra örömet jelent, mint nekünk.

December közepétől a konyha teljes kapacitással várja az ott 


