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IRATkozzon Fel HíRlevelünkRe 
a www.hirhet.hu honlapján 

és ajánlja azt ismerősének azzal, 
hogy elküldi nekünk elérhetőségét, 

vagy írjon e-mail-t 
a napihirmondo@hirhet.hu 

e-mailcímre, amennyiben fontos Önnek, 
hogy  minden nap jól informált legyen!

íRjAnAk nekünk! 2014-BeN IS vÁrjuK 
véleMéNyeIKeT, hOZZÁSZólÁSAIKAT!

ezúton is köszönjük leveleiket, véleményeiket és ötletei-
ket, amelyeket elküldtek magazinunknak! Továbbra is várjuk 
azokat a mindennapi életüket érintő eseményeket, törté-
neteket vagy információkat és megoldandó feladatokat, 
amelyeket érdemesnek tartanak megosztani szerkesztősé-
günkkel. Küldjék el nekünk e-mailben, a szerkesztoseg@
hirhet.hu címre! A közérdeklődés fókuszában álló témákat a 
későbbiekben is szeretnénk részletesen bemutatni és kitün-
tetett helyet adni számukra magazinunkban! 
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mikulás a Foki-hegyen és kilitiben

2013. december 6-án, pénteken a Foki-hegy-
re látogatott el a Mikulás, szombaton pedig a 
Siófok-Kiliti sportcsarnokban tartott rendez-
vény keretében nyújtott örömteli pillanato-
kat a gyerekeknek. A rendezvényen részt vett 
Szalai István, a Fidesz Siófoki Csoportjának 
elnöke, aki a karácsonyi időszakban a Kikerics 
egyesülettel, a Fogyatékkal élők Karácsonyá-
ra is ellátogatott.

kedves olvasóink!

januári számunk tartalmában egyrészt visszatekintés az elmúlt esztendőre és előretekintés a reménnyel teli 
jövőbe, az előttünk álló 2014. évre. Fontosnak tartjuk megköszönni az Önök bizalmát, amellyel eddig meg-
tiszteltek bennünket. Továbbra is várjuk leveleiket, hozzászólásaikat, véleményüket! 

munkatársaink nevében Sikerekben gazdag, Boldog új évet kívánunk! A Szerkesztők

II. évfolyam 1. szám AkTuálIS

Siófokon született az ország első gyermeke
A Siófoki városi Kórházban született 0 óra 15 perckor 2014 első 
kisgyermeke. A kislány, Katona Cintia Klarissza 2610 gramm 
súllyal és 49 cm hosszúsággal született, édesanyja harmadik 
gyermekeként. A csecsemőt és anyukáját hivatalosan elsőként 
Witzmann Mihály fideszes országgyűlési képviselőjelölt köszön-
tötte, aki nem üres kézzel érkezett. A boldog kismamának a gra-
tuláció és a jókívánságok után ajándékcsomagokat és egy 30 
ezer forintos vásárlási utalványt adott át. 

Forrás: http://witzmann.fidesz.hu/

Rekord mennyiségű adomány a jubileumon
Minden eddiginél nagyobb számban, mindösszesen 260 cipős-
doboz ajándék gyűlt össze Siófokon az idei évben, a Baptista 
Szeretetszolgálat országos Cipősdoboz Akciója során. A Sió-
foki Baptista Gyülekezet szervezésében a 10 éves jubileumi 
akción az ajándékok kiosztására december 19-én került sor. 
A Perczel Mór Gimnáziumban 160 meghívott gyermek kapott 
ajándékot. A rendezvényen részt vett révész Szilvia, a Baptis-
ta Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója és fellépett 
henderson Dávid, a voice – Magyarország hangja című televí-
ziós műsor felfedezettje. Az ajándékok mellé a Magyarországi 
Gedeon Társaság helyi képviseletében Szollár András, magyar 
nyelvű Bibliákat osztott ki, a Balatoni hírmondó munkatársai 

pedig mindenkinek egyedi logikai játékkal kedveskedtek. A szervezők juttattak ajándékot a siófoki Beszédes józsef Álta-
lános Iskola Speciális Tagozatára, a Siófoki Családsegítő Központnak és Gyermekjóléti Szolgálatnak és a helyi rászoruló 
családoknak. Kiemelkedően nagy számú ajándékdobozt gyűjtött a Balatonszemesi Baptista Gyülekezet, a Nyugdíjasok 
Siófoki egyesülete, a Siófoki Pöttyös óvoda és a Balatonmáriafürdői Közösségi ház. A helyi szervezők ezúton is köszöne-
tüket fejezik ki a támogatásért mindazoknak, akik akár csak egy ajándék elkészítésével idén is csatlakoztak az akcióhoz, 
a Perczel Mór Gimnázium igazgatójának, és önkéntes diákjainak, akik a csomagokat őrizték, szállították és segítettek a 
rendezvény lebonyolításában, a Siófoki Szuperinfónak, a hírhét Médiacsoportnak és a Balatoni hírmondónak, a Kálmán 
Imre Kulturális Központnak és a DMl európa Kft.-nek. 

A kép forrása: http://www.facebook.com/mihaly.witzmann
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A  Kolozsvárott született ferences rendi szerzetes a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója. A szervezet az árva gyermekek 
felkarolására, Erdély több pontján hozott létre gyerme-

kvédelmi központokat, magániskolát, kollégiumot, napköziot-
thont és kismama otthont. Böjte Csaba a rendezvényen elmondta: 
az elmúlt húsz évben több mint ötezer gyereket fogadott be, és 
élete minden értéke ezekből az igenekből fakad. „Hiszem, hogy 
az aranykor, a Kárpát-medence tündérkertje az igenekből fog 
megszületni, abból, hogy egymás mellett élünk, bízunk egymás-
ban,  elhisszük azt, hogy együtt, közösen minden könnyebb lesz” 

– fogalmazott a ferences rendi szerzetes. A magyar állampol-
gárságot 2011. január 3-tól kérelmezhetik a külföldön élő, magu-
kat magyarnak valló polgárok, az egyszerűsített honosítási eljárás 
segítségével. Az Országgyűlés 2010. május 26-i döntésével tette 
ezt lehetővé, miután 2004. december 5-én a kettős állampol-
gárságról tartott népszavazás eredménytelen volt. A ceremóniát 
Rogán Antal vezette le, az eskütételen jelen volt Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes.  �

Kép: Magyar Hírlap

Böjte CsaBa az ötszázezredik 
külhoni magyar állampolgár

Orbán Viktor: 
Levertük a lakatot

Egyre magabiztosabb gazdaság Magyarországon

A gazdaságpolitika legjelentősebb eredményei közé sorol-
hatók az elmúlt években az államadósság csökkentése, 
a foglalkoztatás bővülése, a növekedési fordulat, az 

ország kikerülése a túlzott-deficit eljárásból és az IMF hitel 
visszafizetése.

 
Családi kedvezmény: a gyed extra keretében 4 ked-

vezmény került elfogadásra és lépett hatályba 2014. január 
1-jével. A gyes, vagy gyed folyósítása mellett lehet munkát 
vállalni a gyermek egy éves kora felett. A gyes, vagy gyed folyó-
sítása alatt születő második, vagy harmadik gyermek estében a 
két, vagy több gyermek után egyszerre jár a támogatás. Beveze-
tésre került a diplomás gyed és a három, vagy többgyermekes 
édesanyák munkáltatói adókedvezményben részesülnek.

Adókedvezmény: 270 ezer háztartás érintő változás lépett 
életbe. 2011 óta az egygyermekes szülők havi 10 000 forint, a 
kétgyermekesek 20 000 forint, a háromgyermekesek 99 000 
forint és ezen gyermekszám fölött gyermekenként további  
33 000 forint kedvezményben részesülhetnek a szja terhére. Az 
érintettek a nekik járó kedvezmény személyi jövedelemadóból 
igénybe nem vett részét levonhatják a 7 százalékos egyéni 
egészségbiztosítási járulékból és a 10 százalékos nyugdíj-
járulékból, így a családi kedvezmény által elérhető 
maximális adómegtakarítás a bruttó bér 16 
százalékáról annak 33 százalékára 
növekszik.

Foglalkoztatottság: 
A foglalkoztatottság 

bővülése 21 éve nem tapasztalt mértékű. A kormányváltáshoz 
képest 235 ezerrel többen dolgoznak, így közel 4 millió mun-
kavállaló dolgozik Magyarországon jelenleg. Az új munkahelyek 
közül 100 ezer a versenyszférában alakult. A munkanélküliségi 
ráta az EU 10 %-os átlaga alá csökkent és a reálbérek 2010 óta  
7 %-kal emelkedtek. 

Béremelés: emelkedik a minimálbér, amelynek összege 
101 500 forint lesz, míg a szakmunkás bérminimum 118 ezer 
forintra módosul. A minimálbér 1 gyermek esetén nettó 76 
ezer forint, két gyermek esetén 86 ezer forint lesz. A közfoglal-
koztatottaknál az inflációkövető béremelés és a kiskeresetűek 
adócsökkentése együttesen hat. A szakképzett közfoglalkoz-
tatott garantált bére bruttó 99 100 forint lesz. Az alap köz-
foglalkoztatásért járó fizetés bruttó 77 300 forintra módosul.    

A következő évtől 91 ezer szociális, a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti ágazatban dolgozó bérét 5-11 százalékkal emel-
kedik, ez havi 6-17 ezer forintot jelent, ezt márciustól kapják 
meg januárig visszamenőleg. Emelkedik a nyugdíj mértéke is, 

január elsejétől az inflációt követő mér-
tékben, 2,4 százalékkal nő a járandóság 
mértéke és ugyanennyivel emelkednek a 
rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, 
valamint a baleseti járadék is. Emellett 
közel nettó 40 ezer forintra nő az emelt 
összegű ápolási díj és bevezetik a kiemelt 
ápolási díjat, amelynek összege közel nettó 
48 ezer forint lesz.     �

Forrás: fidesz.hu, KSH

2013. december 5-én ünnepélyes keretek között tette le az állampolgársági esküt Böjte Csaba, az ötszázezredik külhoni magyar 
kérelmező és édesanyja, Böjte Julianna. „Hosszú idő után, 2010-ben végre sikerült levernünk a lakatot Magyarország kapujáról 
és kitártuk az ajtót, hogy minden magát magyarnak valló ember be tudjon lépni rajta.” – jelentette ki Orbán Viktor az ünnepi 
rendezvényen és megtiszteltetésnek nevezte, hogy magyar állampolgárként köszönthette Böjte Csaba ferences szerzetest és édesanyját.



A  z udvar nagy része füvesített és gumitéglával kirakott, 
biztonságos közlekedést és tevékenységet biztosítva 
a gyermekeknek a szabad levegőn. Siófokon az évek 

során az átmenő autóforgalom a Fő utcáról a Tanácsház utcá-
ra terelődött, így az óvoda környékén a közlekedés biztonsága 
jelentősen javult. A többi intézményhez viszonyítva a szülők 
véleménye szerint rendkívül jól megközelíthető. A három cso-
portszoba melegburkolattal ellátott, az óvoda, néhány évvel 
ezelőtt történt részleges felújítása után új nyílászárókat kapott, 
a fa ablakokat műanyagra cserélték, valamint méretre készült 
új szekrénysorokat és modern kiságyakat kaptak a gyerekek. Az 
épület különlegessége, hogy tágas, jól felszerelt tornateremmel 
rendelkezik, így mindhárom csoport számára adott a minden-
napos testnevelés, illetve lehetőséget biztosít az összevont óvo-
dai ünnepségek, rendezvények lebonyolítására, a szülőknek is 
férőhelyet biztosítva. A város legrégibb óvodájában a fűtés kor-
szerűsítése állami támogatással illetőleg pályázat útján megold-
ható lenne, ami hozzájárulna a közüzemi díjak csökkenéshez. 
A HumánSWot 2012 őszén készült tanulmányára hivatkoz-
va azonban Siófok Város Képviselő-testülete, 2013. július 4-i 
ülésén úgy döntött,  hogy a telephelyet a szükségtelen és gaz-
daságtalan működtetés miatt a városi óvoda és bölcsőde átszer-
vezésével 2014. június 30-án bezárja és megszünteti. 

Az óvoda előnyös adottságai mellett kiemelt fontosságú az 
a szemlélet, amelyet az ott dolgozó pedagógusok képviselnek. 
Az intézmény pedagógiájában lényeges szempont a gyermeki 
személyiség tisztelete, a belső motiváció kiépítése, a képessé-
gek, készségek fejlesztése, az életkori sajátosságok figyelembe 
vétele és a gyermeki egyéniség kibontakoztatása, akár alterna-

tív pedagógiai eszközök alkalmazásával. Ez, nagyobb létszámú 
csoportokban nehezen megvalósítható, bár a elkövetkező idő-
szakban a 3 éves korosztály kötelező óvodai látogatása miatt 
a létszám növekedésére lehet majd számítani. A városban las-
san egyedülálló, vegyes összetételű és viszonylag kis létszámú 
– jelenleg 20-22 fős – csoportok  hozzájárulnak a fogyatékkal 
élő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának elősegí-
téséhez, a többi gyermekben pedig a társadalmi szemlélet for-
málásához, ami a másság, a sajátos elbánást igénylő emberek 
elfogadását és segítését jelenti. Az autisták ellátására irányuló 
szakfeladat 2013. február 28-án került a Napraforgó Óvodá-
hoz, később a Katicabogár óvodához, a Napraforgóba azonban 
jelenleg is több, autizmus spektrumzavarral élő kisgyermek jár. 
Fejlesztésük szakirányú gyógypedagógiai végzettséget igényel, 
amit az intézményben egy fő, gyógypedagógusi végzettséggel 
is rendelkező óvónő végez. 

A tagintézmény bezárásról és a gyermekek Katicabogár Óvo-
dába történő áthelyezéséről, a szülők a testületi döntést megelő-
ző napon, egy rendkívüli szülői értekezleten értesültek, később 
pedig a sajtóból arról is, hogy a város a gyermekek érzékenysé-
gére és érdekeire való tekintettel az intézkedést egy évvel elha-
lasztotta. Az óvodába járó gyermekek szülei számos dologban a 
szakvéleménnyel ellenkező álláspontot fogalmaztak meg és kifo-
gásolták a bezárással kapcsolatos tájékoztatás módját. Kifejtették 
véleményüket azzal kapcsolatban is, hogy nem értenek egyet az 
óvoda bezárásával és októberben egy beadvánnyal fordultak a 
testülethez a döntés érvénytelenítésére. Az épület, vagy a telek 
hasznosításáról csak találgatások indultak el, pontos informáci-
ókat, terveket az önkormányzat még nem tett közzé. �
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Napraforgó – 
origóban a gyermek
Siófok Fő utcáján, frekventált, barátságos, családi házas 
környezetben áll a város egykori „elit óvodája”, a Nap-
raforgó Óvoda. Az intézményt az 1900-as évek elején 
épült családi házból alakították ki az ötvenes években.

Utolsó körös adósságkonszolidáció
a Városoknak Fejleszteniük kell

forintot fordítanak erre a célra. Az önkormányzatoknak január 
15-éig kell a Nemzetgazdasági Minisztérium számára adatokat 
szolgáltatniuk hiteltartozásaikról. 

Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségének (MÖSZ) elnöke kiemelte, az adósság átvállalásával 
nem növekszik az államháztartási hiány – az Unió ugyanis 
elfogadja az államadósság törlesztésének. 

A jól gazdálkodó önkormányzatok várhatóan gazdaság-
fejlesztési többletforrást kapnak majd, „Az ilyen települések 
számára első esetben különít el a kormány 10 milliárd forintot 
a költségvetésben.” – mutatott rá a MÖSZ elnöke.    �

F ebruárig több mint 400 milliárdos adósságkonszolidációt 
hajt végre a kormány. A háromlépcsős folyamat eredmé-
nyeként év elejére adósságmentessé válnak az önkormány-

zatok. A fejlesztésekkel az önkormányzatok esélyt kapnak a 
megerősödésre és versenyképességre, ezzel a lépéssel a gazdaság 
alappillérjeit képező kis- és középvállalkozások is megerősöd-
hetnek. A kormány 2011-ben 189 milliárd forintot fordított 
adósságátvállalásra, majd 2012-ben az 5000 lakosúnál kisebb 
települések adósságállományát teljes mértékben, míg az ennél 
nagyobb települések tartozásainak 40-70 százalékát vállalta át. 
Az intézkedés harmadik ütemében hozzávetőleg 436 milliárd 
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Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás

Széchenyi Programiroda

Somogy megye 100 legeredményesebb vállalkozása

18   milliárd forint összköltségű, szennyvízkezelésre irányuló 
fejlesztésre nyert támogatást a Balaton déli partjának  
5 agglomerációja (somogytúri, karádi, balatonlel-

lei, kéthelyi, siófoki). A program 18 települést érint, és 2015 
nyarára készül el. A fejlesztésnek köszönhetően 80% feletti lesz 
a lefedettsége a csatornázottság a régióban. A siófoki agglom-
eráció támogatása részeként 5,2 milliárd forint összegből újabb 
szennyvíztelep épül Siófok külterületén, délebbre a jelenleg 
működőtől. A fejlesztés részeként Siófok sóstói és töreki város-
része, a helyi ipartelep, Zamárdi és Balatonföldvár eddig nem 
csatornázott részein és Balatonendréd is kialakításra kerül a 
szennyvízelvezetés. A program prioritását indokolja, hogy a 
Balaton-törvény értelmében csak csatornázott településen lehet 
építési engedélyt kiadni. A települések elöregedése ellen, a fiata-
lok letelepedésének támogatása e feltétel nélkül nem teljesíthető.  
A fejlesztés másik kiemelt előnye a környezetvédelem 

S   zéchenyi Programiroda nyílt 2013 decemberében 
Kaposvár, Marcali és Barcs után Siófokon. Célja, 
hogy a térségben működő kis- és középvállalkozások, 

önkormányzatok és azok intézményeinek, civil szervezeteknek 
nyújtson segítséget a pályázatok eredményes elkészítésében. 
A tanácsadás térítésmenetesen vehető igénybe. Budapest 
után Somogy megyében van a legtöbb iroda, elősegítve a 
minél több sikeres pályázatot a régióban, melyek a gazdasági 

I   dén 6. alkalommal állította össze a Somogyi Kere-
skedelmi és Iparkamara, a Somogyi Hírlap és a 
nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével a 

megye 100 legeredményesebb cégének listáját. 
A sorrendet a 2012-es nettó árbevételi adatok 
alapján állították össze. 

Az eredmények szerint az első helyen a 
tabi Flextronics International Kft. végzett 
511 milliárd forinttal, a második a siófoki székhe-
lyű Fölgázszállító Zrt., míg a harmadik helyezett a 
kaposvári Stock 94 Zrt. lett, azonban a listára 1 milliárd forin-
tot meghaladó árbevétellel lehetett csak felkerülni. A 99. helyen 
szereplő Tabi Coop Zrt. és a 100. kaposvári KEP Kft. is meg-
felelt ennek a feltételnek. A 6. helyre nyert besorolást a Vid-

eoton Elektro-Plast Kft. 19 megrendelőnek 
92 féle terméket gyárt és ezzel 17,5 milliárd 
forintos nettó forgalmat ért el. A helyben 
megtermelt alapanyagokból készített ter-
mékek és termények feldolgozását kellene 

erősíteni a jövőben, mondta Varga József, a 
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 

Véleménye szerint a megye adottságait kellene 
kihasználni és erősíteni. Az országos TOP 500-as listán 

az árbevétel alapján csak hat somogyi cég szerepel: Flextronics, 
az FGSZ és a Stock 94 Zrt. szerepel az első 100-ban. 

A nyereség alapján összeállított országos TOP 500 listára 
három cég került fel a megyéből: az FGSZ Zrt., Videoton Kft. 
és Flextronics Kft. �

fejlődés kulcsa. A szolgáltatásokat az elmúlt időszakban 137 
ezer esetben vették igénybe, az iroda munkatársai a benyúj-
tott pályázatok teljes  folyamatát végig kísérik. 

Az iroda munkatársai a humánerőforrás, gazdaságfejlesz-
tés, turisztika, környezetvédelem és energetika területét érintő 
pályázatokban kompetensek. Széchenyi-hártya és hitel, ill. a 
mezőgazdaság témakörében nem ők az illetékesek. �

Elérhetőség: 8600 Siófok, Hoch János köz 2./ II. em.
  Kedd, Csütörtök: 8.00-13.00
  20/313-2299

elősegítése, ökológiai lábnyomunk csökkentése és a kör nyezet-
tudatos gondolkodás erősítése.

A beruházás jelentőségéről és időszerűségéről két, a fejlesztésben 
érintett település vezetőjét kérdeztük:

Holovits Huba 
Balatonföldvár, polgármester
„Balatonföldvár számára is fontos a folya-

matban lévő beruházás, mind környezetvédel-
mi, mind kapacitási szempontokat figyelembe 
véve. A beruházással lehetővé válik a város 
valamennyi ingatlanának hálózatba történő 
becsatolása, mely célkitűzés szerepel a városvezetés rövid távú 
tervei között.”

Csákovics Gyula 
Zamárdi, polgármester
„Bár Zamárdi közigazgatási területét 

szinte 100 %-os lefedettségűnek mondhat-
juk infrastrukturális szempontból, mégis 
fontos a város részére a megvalósuló szen-
nyvíz-hálózati fejlesztés, ugyanis egy régóta 
ígért hiánypótló beruházás fog megvalósulni 
a támogatásnak köszönhetően, Zamárdi széplak-alsói, zamár-
di-felsői településrészén.” �



A városi rendezvények és társadalmi megmozdulások rend-
szeres résztvevői, és szervezői. Ilyen a nyári parlagfű mentesítési 
akció, vagy a Föld napja alkalmából rendszeresen megrendezett 
Te Szedd! Szemétgyűjtési akció, amelyben legtöbbször a Töreki 
városrész területének tisztítását vállalja az egyesület. Évente egy 
alkalommal mind a 20 csoport részt vesz a küldöttgyűlésen, 
a tavalyi évben Siófokon került erre sor, november 22-én. A 
víz világnapját már hagyományosan, szertartásosan ünneplik, 
ilyenkor egy család, vagy gyermekek segítségével „megkoszo-
rúzzák” a Balatont és játékos tesztet töltetnek ki a fiatalok-
kal. Szintén évi rendszerességgel kerül sor a Mikulás napi 
ünnepségre, amelyet a város alsó tagozatos gyermekei részére 
szerveznek a Kálmán Imre Kulturális Központban, ahol 550 
gyermeket látnak vendégül. A városnapi Jótékonysági Vásár 
rendszeres adakozói. A városban a Nők a Balatonért Egyesület 
indította el a virágosítási versenyt 1995-ben, „Húzd ki a gazt 
és ültess egy virágot!” mottóval, amikor palántajegyeket adtak 
a versenyzőknek. Az akció szervezését később a város vette át, 
a zsűrizésben azonban részt vesznek a Városszépítő Egyesület-
tel, a Siófoki Nyugdíjasok Egyesületével, a Nőklubbal karöltve. 

A szervezetet pályázatok útján és tagdíjakból tartják fenn. 
Hatalmas csapatmunka áll mögöttük, a fiatalítás azonban itt 
is probléma. Hangsúlyozzák a civil szféra, az önkéntesség és a 
társadalmi problémákra való érzékenység fontosságát, a követ-
kező generáció körében. Kiemelten jelentősek a tagok számára 
azok a rendezvények, ahol más szervezetekkel találkozhatnak, 
megismerhetik egymás tevékenységét és közös programokban 
vehetnek részt.  �

Fotó: Szemesi Zsolt
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A Balaton térségét leginkább körülölelő tevékenységi 
körrel rendelkező női szervezet 18 évvel ezelőtt, 1995. 
január 22-én alakult Alsóörsön. A 20 csoporttal és 
közel 1000 taggal büszkélkedő egyesület legfontosabb 
célkitűzése a Balaton környezeti, természeti és kul-
turális értékeinek megőrzése, a hagyományőrzés és a 
környezettudatos és társadalmi szemléletformálás. 

Siófokiak is részesültek Somogy Polgáraiért kitüntetésben
ünnepi megyehét

A z 1996 óta, minden évben vízkeresztkor megrende-
zésre kerülő Megyehét rendezvénysorozaton adták át 
a Pro Comitatu díjakat és Somogy Polgáraiért kitün-

tetéseket. Az ünnepi közgyűlésen részt vett Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi minisz-
ter, aki kiemelte az az új megyei rendszer, az új közigazgatási 
rendszer sikereit, valamint az önkormányzatok szerepét, és 
beszédet mondott Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnö-
ke, aki erősnek, tekintélyt parancsolónak, áldozatkésznek és 
hűségesnek ítélte Somogy megyét az elért eredményekért.

Somogy Polgáraiért kitüntetést kapott két siófoki polgár 
is: Fábián Sándor, siófoki kántor, akinek szakmai elhivatottsá-

gát, az orgonák iránti elkötelező-
dését novemberi számunk portré 
rovatában mutathattuk be és 
Bíró László, a Balatoni Hajózási 
Zrt. vezető tervezője, aki számos 
balatoni kikötő tervét készítette, 
így a siófoki, a zamárdi, a keszt-
helyi, a badacsonyi és szigligeti 
kikötőjét. A rendezvényen Pro 
Comitatu díjban részesült Fésűs 
Éva meseíró és Vörös Tamás, a 
megye főjegyzője.    �

Fábián Sándor
siófoki kántor

Értékvédelem és 
szemléletformálás

nők a Balatonért közhasznú egyesület (naBe)

A  z egyébként regionális egyesület tevékenysége azon-
ban nem csupán a Balatonra korlátozódik, tagjai az 
ország területén Budapesten és a határon túlról is aktí-

van részt vesznek a közös programok, akciók, tájékoztatók 
szervezésében. 

A nABe Siófoki Csoportja
A legaktívabbak között számon tartott civil 

csoport helyi vezetője Deveczné Orosz Márta. 
A siófoki közösség 1995 márciusában, kevés-
sel a központi szervezet megalakulása után, 
Zákonyi Tünde kezdeményezésére indult el. 
Tevékenységük rendkívül széleskörű: számos 
kiadvány – többek között a Nők a partról-15 
év története, A Balaton nagyasszonyai emlék-
füzet, Vízkímélő háztartások, A Balaton dicsé-

rete, vagy a gyermekeknek szóló „Vigyázz rám!” társasjáték és 
a Balatoni csigamese – kibocsátása köthető a nevükhöz, vala-
mint a Balaton könyve legújabb, bővített kiadása, amely a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jöhetett létre. Bemu-
tatóját Siófokon tartották, 2013. november 25-én. 



kulTúRA

könyvAjánló

  Bereményi géza: vadnai Bébi
A Magvető kiadó gondozásában jelet meg Bereményi Géza legújabb regénye, melyben megismerhetjük a 
40-es évek és a 70-es évek Budapestjének világát. Dobrovics, a kezdő író vezeti a történet fő szálát. Mikor fel-
vetődik, hogy egyik barátjával talán testvérek, elkezd a múltban történtek után nyomozni. Innentől két szálon 
zajlódnak az események, melyek a regény végére fonódnak össze és mesélik el a teljes történetet. Milyen volt 
Budapest a II. világháború árnyékában, hogyan éltek a fiatalok, akiknek egy nap volt az élet és hogyan rajong-
ták körül vadnai Bébit, a gazdag és gyönyörű kisasszonyt. Mindemellett az író bemutatja a 70-es évek min-
dennapjainak kínjait, a túlélésért folytatott harcot és a pályakezdő író irodalmi nehézségeit. A két kor között 
csupán 30 év telik el, de ez a regény rámutat a két korszak közötti hatalmas különbségekre. 

A   siófoki Siópláza mozijának két filmklubja 2013 októ-
berében vette kezdetét. Az egyik 8, kis kópiaszámban 
kiadott alkotást mutat be mind a hazai, mind a nem-

zetközi filmművészetből válogatva. Boris Vian kultikussá vált 
regényének, a Tajtékos napoknak francia filmadaptációja után 
a Kvartett, a Renoir, Szeretők és utazók, Dal Marionnak mel-
lett a tavalyi év legsikeresebb magyar alkotása A nagy füzet 
is helyet kapott. Kristóf Ágota regényéből készült film Szász 
János rendezésében Karlovy Varyban megrendezett nemzet-
közi filmfesztivál fődíját is elnyerte. A Blue Jasmine Woo-
dy Allen legújabb alkotása Cate Blanchettel a főszerepben. A 
sorozat utolsó darabjaként a Diana című angol életrajti film 
kerül vetítésre január 21-én és 22-én 19 órai kezdettel Nao-
mi Watts-sal a főszerepben. A film Lady Diana életének utol-
só két évét mutatja be, a néző megismerheti a magánembert 
és a sajtó kereszttüzében élő közszereplő életét is. A londoni 
Globe Színház előadásait bemutató sorozat, Színház a mozi-
vásznon címmel elsőként debütált nem angol nyelvterüle-
tű országban 2013 tavaszán és októberre Siófokra is eljutott 

Végéhez közelednek 
a SióMozi Filmklubjai

nyírő józsef: Isten igájában
Nyírő józsef az erdélyi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Isten igájában önéletrajzi ihle-
tésű regénye, mely a XXI. században is őrzi aktualitását. harghitay józsef papnövendék történetén 
keresztül ismerjük meg azt, hogy Nyírő miért választotta a papi hivatást, milyen küzdelmek vezettek a 
felszenteléséig, majd első miséjéig, parókiájáig és az egyház elhagyásáig. Nem csak egy ember érzel-
mi vívódásait ismerheti meg az Olvasó, hanem az első világháborúval, majd a trianoni békeszerződés 
hatásaival is erdélyben. 

2014. január

a páratlan élményt nyújtó előadás-sorozat. A HD minőségű, 
5.1 hanggal rendelkező felvételeket 2011-ben rögzítették a brit 
fővárosban és eredeti nyelven kerülnek vetítésre, így az angol 
nyelv kedvelői hamisítatlan brit kiejtéssel hallhatják Shakes-
peare szövegét, melyhez agyar felirat is készült Mészöly Dezső 
fordításából. A Sok hűhó semmiért, Minden jó, ha vége jó, 
V. Henrik után január 14-én és 15-én a Vízkereszt, vagy amit 
akartok című előadás kerül vetítésre 19 órai kezdettel. A darab 
a shakespeare-i komédiák sorában az utolsó és ötvözi mindazt, 
ami a korábbi vígjátékaiban mesterre vitt. A filmklubok iránt 
nagy volt az érdeklődés, számos néző bérlettel érkezett a vetí-
tésekre. Üde színfoltja lett a város kulturális életének és igazi 
kuriózum a filmművészet szerelmeseinek. �

ugron zsolna: Hét évszak – Receptek és történetek
ugron Zsolnának nemrég jelent meg első történelmi regénye erdélyi menyegző címmel, mely Báthory 
Anna történetét meséli el. Az írónő legújabb kötetében azonban az irodalmat a gasztronómiával „fűsze-
rezte”. első, nagy ismertséget hozó regényében, az Úrilányok erdélyben című kötetében már bemuta-
tott pár családi receptet, azonban ott az irodalmon volt a hangsúly. A hét évszak című könyvben már a 
recepteké a főszerep. 7 menüsort ismerhetünk meg, mely egyenként 7 fogásból áll és szabadon variál-
hatóak egymással annak függvényében, hogy egy tradicionális vacsorát szeretnénk elkészíteni, vagy egy 
modern ebédre várjuk barátainkat. A változatos recepteket gyönyörű, hangulatos képek egészítik ki és 
remek novellák „fűszerezik”.
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S  aturnália ünnepe: az ókori Róma lakói december 17-én, a 
téli napforduló idején, az őszi vetés befejezésekor, Szatur-
nusz isten tiszteletére ülték meg. A sötétség felerősítette az 

emberek félelmét a haláltól és ebbéli félelmüket akarták olda-
ni a mulatozásokkal, ünnepekkel. Cirkuszi versenyek, gladiá-
torjátékok és alakos felvonulások követték egymást, amelyek 
a mai kor farsangi szokásainak elődjéül tekinthető. A vigas-
ságnak része volt, hogy a társadalmi rangok is felfüggesztésre 
kerültek erre az időre. 

A farsang időszaka Vízkereszt napjától (január 6.) Hamva-
zószerdáig (március 5.), a húsvétot megelőző 40 napos nagy-
böjt kezdetéig tart. A farsang a mulatozás mellett a párkeresés 
és udvarlás időszaka is egyben, mert a régi korokban ez az idő-
szak kevesebb munkát jelentett a falvak lakosainak.

Vízkereszt: Epiphaneia ünnepét a 4. században tartották 
meg elsőként a korai keresztény egyházak. Január 6-án először 
Jézus születésnapját ünnepelték. E mellé járult Jézusnak a Jor-
dán folyóban való megkeresztelkedése, valamint első csodaté-
tele is, amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Így 
vált Jézus háromféle evangéliumi „megjelenése”, megnyilvánu-
lása az ünnep tanításává. 

A katolikus egyházban elsősorban a háromkirályok tiszte-
letének, a keleti keresztény egyházakban pedig Krisztus meg-
keresztelkedésének az ünnepévé vált. A keleti egyházak és a 
katolikus egyház a vízkereszt ünnepétől szentelik meg a vizet. 
A katolikus egyház csak a középkortól alakította ki ezt a hagyo-
mányát. Egy másik katolikus hagyomány szerint a papok fából 
készült keresztet dobtak a vízbe, majd a hívők a vízbe ugrot-
tak érte.

Hamvazószerda: az ókereszténység idején a mezítlá-
bas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a 
templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat 
elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a 
templomból, majd egészen nagycsütörtökig tilos volt a temp-
lomba belépniük. Hamvazószerdán – elsősorban a katolikus 
egyházban – szentelt hamuból (mely az előző évi virágvasár-
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Varázslatos 
farsang

A tavaszvárás régóta az emberiség ünnepeihez 

tartozik. A pogány kori népszokásoktól kezdve,  

a mai korok álarcosbáljaiig a sötét tél vidámabbá 

tétele és az öröm becsempészése volt a célja és fő 

feladata a mulatságoknak, a fényt hozó tavasz 

megérkeztéig. 

Vízkereszttől hamVazószerdáig

id. pieter Bruegel: Farsang és böjt harca, 
1559 (kunsthistorisches museum, Bécs)

emléknapok januárban:

Január 1.  Újév napja, A béke világnapja,
   Szűz Mária istenanyaságának ünnepe 
január 3.  Jézus nevének napja 
január 4.  A Braille-írás világnapja 
január 6.  Vízkereszt (a farsang kezdete) 
január 12.  A 2. magyar hadsereg emléknapja 
január 15.  A Wikipédia születésnapja (Wikipedia Day) 
január 18.  Árpád-házi Szent Margit ünnepe 

január 22.  A magyar kultúra napja 
január 23.  Kaposvár napja 
január 25.  Szent Pál apostol megtérése 
január 27.  A holokauszt nemzetközi emléknapja 
január 3. 
vasárnapja 

A vallások világnapja 

január utolsó 
vasárnapja 

A lepra elleni harc világnapja

jeleS nApok

nap barkáinak hamvai) keresztet rajzolnak a hívők homlokára. 
Ezt a napot ritkábban protestáns közösségekben is megün-
neplik. A templomban a mise után a pap az előző évi szen-
telt barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a 
hívek homlokára. Ezt nevezik hamvazásnak, ami a nagyböjt 
kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűn-
bánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezte-
ti az embert. 

népszokások
Termékenységvarázsló: a gazdasszony kukoricát szór a far-

sangolók lába alá azért, hogy minél több csirkéje keljen ki. 
Magyarországon a farsangi dramatikus játékok között ismert 
volt a lakodalmas és a halottas játék is, a telet általában szal-
mabáb, kiszebáb szimbolizálta. Ezt végigvitték a faluban, aztán 
általában elégették, vagy betemették a hóba, földbe. A test, 
lélek és szellem egységének fontossága is szerepet kap ebben 
az időszakban. A böjti időszak  a megtisztulás időszaka lelki és 
fizikai értelemben is. Az ember felkészíti magát a fény eljöve-
telére és befogadására. �
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Mire figyeljenek 
a balatoni horgászok?
Az idei évre érvényesített állami horgászjegyek 
és a fogási naplók érvényességét még 2014. január 31-ig 
meghosszabbítják az új szabályozásra való átállás miatt, 
de 2014. január elsejétől a horgászatra vonatkozóan 
több szabály is változik. 

L   egtöbbjük az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, 
de egyes halfajok kifogható méretét és napi kifogható 
mennyiséget érintik. A szeptemberben hatályba lépett 

halgazdálkodási törvény kimondja az alapvető rendelkezések 
között, hogy a „vízterületek halgazdálkodási hasznosítása 
során a horgászat és a horgászturizmus fejlesztése elsőbbséget 
élvez más hasznosítási módokkal szemben”. A Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofit Zrt. által folytatott halászati tevéke-
nységet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter elrendelésére 
leállították, így a Balaton vízfelülete nagy valószínűséggel a 
horgászoké lehet.

Az állami horgászjegy váltása továbbra is 2000 Ft marad 
és 2015. január 31-ig lesz érvényes, a fogási napló pedig a 
horgászengedélyhely kapcsolódó halfogásra jogosító okmány 
lett, amit legkésőbb 2014. február 28-ig kell leadni annak 
a szervezetnek, amelynél az engedélyt kibocsátották, de 
legkésőbb az állami jegy váltásakor. A fogási napló határidőn 

túli leadása esetén a horgásznak a horgászjegyért kétszeres árat, 
azaz 4000 ft-ot kell fizetnie, a fogási napló díja 200 Ft. A ren-
delet szerint tilos a horogra kívül akadt hal megtartása, a 30 
centiméternél nagyobb halakat pedig leölve lehet elszállítani 
a vízpartról. Változik az őshonos, fogható halfajok fajlagos 
tilalmi ideje, kifogható mérettartománya és a horgászatra és 
a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható dar-
abszáma. Az ingyenes állami jeggyel horgászó gyermekek és 
fogyatékossággal élők a napi darabszám-korlátozás alá tar-
tozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi dar-
abszám-korlátozás alá nem eső halfajokból naponta összesen 5 
kg-ot foghatnak ki. A halfajtánkénti  halfogási táblázat a Mag-
yar Horgászszövetség honlapján elérhető, a szövetség azonban 
kiemeli: fontos, hogy a változásokat a horgászok és az egyesüle-
ti vezetők folyamatosan nyomon kövessék, és a jogszabályok 
megjelenéséről tájékoztassák horgásztársaikat.  �

Fotó: www.balatonhorgasz.hu 

Változások a horgászat szaBályozásáBan

Szalagos
farsangi 
fánk

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dl tej, 
4 dkg élesztő, 5 dkg cukor, 
6 dkg langyos olvasztott vaj, 
4 tojás sárgája, bő olaj a sütéshez, 

sárgabaracklekvár, 
porcukor, mogyorókrém, 

1 ek olaj, cukorgyöngy

A farsanghoz közeledve ezúttal 
egy siófoki gasztroblogger, 
Hajós Ágnes receptjét ajánljuk. 
A Tetovált lány konyhája 
elnevezésű blogból megtudhattuk, 
hogy imád főzni, szenvedélyét 
családja és olvasói kedvéért élheti 
ki. Újévi fogadalmáról és 
ínycsiklandó receptjeiről a blogon 
olvashatnak, ezúttal azonban 
egy különleges szalagos fánk 
receptjét tesszük közzé.

A tejet langyosra melegítjük, elkeverjük benne a cukrot és az élesztőt, felfuttatjuk. egy nagy tálba 
öntjük a lisztet, hozzáadjuk az olvasztott vajat, a tojássárgákat, végül az élesztős tejet. Alapo-
san összegyúrjuk, megdagasztjuk, amíg sima felületű tésztát kapunk. Nedves ruhával letakarva 
duplájára kelesztjük (fél-egy óra). lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk, 6-10 cm átmérőjű 
köröket szaggatunk belőle. Pihenni, kelni hagyjuk őket további fél órát. egy lábasban 3 ujjnyi 
olajat melegítünk (az olaj ne legyen túl forró, mert megégnek a fánkok!). A megnőtt tészták 
közepébe ujjunkkal vagy egy fakanál végével lyukat nyomunk. először lyukkal lefelé helyezzük 
őket az olajba (egyesek ezt az oldalt fedő alatt sütik, 
de szerintem semmi különbség nincs), mikor vilá-
gosbarnára lesz, megfordítjuk. Figyelni kell, elég 
gyorsan sül! Kivéve papírtörlőre szedjük, majd a 
közepébe baracklekvárt kanalazunk és megszór-
juk porcukorral. A Tetovált lány kedvenc válto-
zata szerint 4 ek mogyorókrémet felmelegítünk  
1 ek olajjal, ezzel megcsorgatjuk a fánkokat. végül 
cukorgyönggyel díszítjük.

Somogy ízeI



II. évfolyam 1. szám

Weisz józsef 12 éve polgármester a településen. 2008-ig 
több fejlesztés is megvalósulhatott, új ravatalozó épült, 
minden évben áldoztak az infrastruktúrára, utakat, járdá-
kat újítottak fel, hiszen nagyrészt földesutak voltak, ma 
már a település útjait mindenhol szilárd burkolatok borít-
ják. A legnagyobb beruházás a 30-35 millió az széles sávú 
internet kialakítása volt, megvalósulásáért a Tabi kistérség 
települései fogtak össze. ekkor fél éven belül 25 háztartás 
kapcsolódhatott a világhálóhoz. Csatornahálózat Somogy-
meggyesen nincs, az Andoccsal közös szennyvíztisztító 
rendszer – kész tervekkel – a jogszabályi háttér miatt nem 
valósult meg. Az iskola fenntartása költ-
séges, az állami normatíva a fenntartási 
költségek 40-50%-át fedezi csupán, a tele-
pülés teljes bevétele nem éri el az 5 millió 
forintot. hasonlóan a somogyi kiste-
lepülésekhez, Somogymeggyes 
tudatosan gazdálkodott és nem 
adósodott el, de az évek elő-
rehaladtával elvonták a for-
rásokat. Akik a községben 
maradtak, azok számá-
ra kiugrási lehetőség 
nincs, röghöz kötöttek.

T abtól 10 km-re fekvő község az erdőkkel és dombokkal 
körülölelt Kis-Koppány völgyében helyezkedik el, csodá-
latos természeti környezetben. Csicsalpuszta középkori 

településről először az 1251-ben keletkezett tihanyi alapítóle-
vél tesz említést. 1310-ben még a pannonhalmi apátság terü-
lete, később Alsó- és Felső-Köttcse néven a székesfehérvári 
káptalan birtoka volt. A török megszállás idején a terület Bat-
thyány Farkas tulajdonába került, majd az elvadult pusztákat 
a későbbi birtokosok népesítették be, így a XIX. század dere-
kán Csicsal már 199 lakost számlált. A mai község – Meggyes-
puszta, Csicsalpuszta –  1947-ben vált le Kötcse településről, 
később kapta a Somogymeggyes elnevezést. 

A jelenleg 540 főt számláló község lakossága mezőgazda-
ságból és fakitermelésből él, többen a környező településekre 
járnak dolgozni, valamint 8-10 főnek a MÁV biztosít munka-
helyet. Óvoda és Iskola is működik, igaz, utóbbi csupán egy 
összevont osztályt indít 13 fővel, az alsó tagozat számára.

látványosságok 
Magyarországon egyedülálló a két tornyú Evangélikus 

Templom, amely 1951-ben, a közösség összefogó erejének 
köszönhetően épült. Új kori, modern Római Katolikus Temp-
loma szintén különlegességnek számít, Weisz József polgár-
mester tájékoztatása szerint azonban az 1970-es években több, 

TelepüléSeInk

Koppány völgyének 
gyöngyszeme

somogymeggyes
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jó állapotban lévő, műemlék jellegű 
épület is elbontásra került. Így a kas-
télyépület is, amelynek parkját a mai 
napig az önkormányzat gondozza és 
az akkori, Polatsek (Polacsek, Polácsik) család tulajdonában 
álló kulturális ház, amelynek helyettesítésére épült a jelenlegi 
művelődési ház. A faluban műemlék jellegű továbbá a Fő 
utcán elhelyezkedő zárt udvaros parasztház. Említést érdemel 
a magtárépület, amely jelenleg egy építész tulajdona, terveiben 
szerepel annak felújítása, fejlesztése.

közösségi és kulturális élet
Somogymeggyesen több vallási felekezet is aktívan műkö-

dik. Az elnéptelenedő faluhoz mérten élénk közösségi életet 
élnek, rendszeres közösségi alkalmakkal és istentiszteletekkel. 
Legnagyobb taglétszámú az evangélikus és katolikus közösség, 
de jelen vannak szombatista és baptista felekezeti tagok is. 
Ökumenikus istentiszteleteket gyakran tartottak a településen. 
Nagyobb jelentőségű civil szervezet a Nyugdíjas Egyesület, 
amely a kulturális programokat biztosítja. Borversenyeket 
szerveznek, színdarabokat rendeznek, amelyből nem egynek 
szerzője az írói vénával is rendelkező polgármester. „Ha van jó 
cél, amiért érdemes tollat ragadni, akkor akár éjjel is jegyzete-
lek.”- mondja Weisz József. Fájónak ítéli, hogy ugyan létrehoz-
ták az Együtt Somogymeggyesért Alapítványt, amely közösségi 
élet feltételeit és előmozdítását biztosította, a kuratórium elnö-
ke kezdeményezésére azonban néhány éve a képviselő-testület 
megszüntette. 

A településen van olyan gazdálkodó, aki a terület természe-
ti adottságait kihasználva a közeli, Andocshoz tartozó Mexi-
kópusztán biogazdálkodást folytat és a turizmus fejlesztésére 
törekszik, de a vadászturizmus fejlesztésében is látnak lehetősé-
get. A településen néhányan űzik ezt a sportot, a község jelen-
leg két vadásztársaság területén fekszik, észak-i fele a SEFAG 
Zrt., déli területe pedig a Karádi Kossuth Vadásztársaság hasz-
nálatában van.  �



RejTvény

januári számunk rejtvényeinek helyes megfejtéseit következő számunkban közöljük!
A rejtvény beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiadó reklám tartalmú információkat küldjön az ön részre.

Adatait a proDg Impex kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

SzóBeíRó

gyeRmekeknek
helyezze el a felsorolt sza-
vakat, betűcsoportokat – 
egy kivételével – az ábrában! 
Segítségül egy betű helyét 
megadtuk. A kimaradt szót kell 
beküldeni. Kétbetűsek: eF, lA, Se, 
Ze. Hárombetűsek: AlI, All, ÁSZ, 
eIN, IÁZ, IMA, IrA, lIK, rÁZ, rOT, 
ZóK. Négybetűsek: AlAK, BABA, 
BulI, CIKK, levA, lóvé, lŐre, 
lŐTe, rÁCZ, rIAD. Ötbetűsek: 
AjTAI, lIlle, NAIvA, PlZeN, rIG-
lI, SereG, SKAlP, STArr, TÁrCA. 
Hatbetűsek: Árujel, BeADÁS, 
elSZór, FOrrAl, MACKóS, 
ZSANér. Hétbetűsek: AZÁlTAl, 
elISMer, IrrITÁl, ZeNeKAr. 
Nyolcbetűsek: AGGASZTó, MAD-
rIGÁl, rÁrIvAll.

párosával add össze! Az ábrába 
elhelyezett számok párosával alko-
tott összege 50. Keresd meg ezeket 
a párokat, és húzd át őket! Nektek a 
megmaradt számot kell beküldeni!

2014. január

SkAnDInáv

januári skandináv rejtvényünk 
a Magyar Kultúra napjához (ja-
nuár 22.) kapcsolódóan Kölcsey  
Ferenc gondolatát tartalmazza:

„Az erény nyugalmával párosult 
akarat az, mely szelíd hatalom-
mal munkálva állítja elő a jót....”

Önöknek az idézet utolsó részét 
kell beküldeniük!

rejtvényeinkre a helyes meg-
fejtést SMS-ben vagy e-mailben 
beküldők között értékes könyv-
nyereményeket sorsolunk ki!  

SmS: (06-20) 989-0909, 
e-mail: 

rejtveny@somogyihirmondo.hu

Beküldési határidő: 
2014. január 20.  

Decemberi számunk megfejtései:

SKANDI: 
Az előző számunkban Pilinszky jános idézetét rejtettük el: 

„Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, 
Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint 

vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.” 

Szóbeíró: Megfejtés: Ajándék

GYereKeKNeK: Megfejtés: e4

A decemberi Somogyi Hírmondó rejtvényének nyerteseit a nyeremények 
átvételével kapcsolatban hamarosan értesítjük!

A nyertesek: 
Bernáth edina, Taszár; halász Ildikó, Tab; Kistóth Ivett, Taszár; Wolf Gábor, lulla; 

Kövecses Imréné, Tab.
Gyermekrejtvény: lázár Panna, Balatonvilágos. 
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