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Döntött a képviselő - testület! - a 2014. december 18-i ülés összefoglalója

A képviselő-testület megtárgyalta és: 
Elfogadta a polgármester beszámolóját a lejárt ha-

táridejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés 
között végzett tevékenységekről.

Elfogadta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Fonyód 
Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi fela-
dat-ellátási és költségvetési tervét. 

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. az önkormányzat, 
mint tulajdonos hozzájárulását kérte folyószámla 
hitelszerződés megkötésére. A korábbi 20 millió fo-
rintos folyószámla hitelszerződése 2015. január 3-án 
lejár. Az intézet biztonságos működéséhez továbbra is 
szükséges a folyószámlahitel igénybevétele.

A Képviselő-testület felhatalmazta az Egészség-
ügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a hitelkeret szerző-
dés aláírására.

Elfogadta a Fonyódi Kulturális Intézmények Ala-
pító Okiratának módosítását és az új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 2015. január 1-i hatályba-
lépéssel. A továbbiakban az intézmény teljes neve: 
Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény”, rövid neve továbbra is „Fonyódi Kul-
turális Intézmények” lesz. 

Elfogadta az új helyi adórendeletet 2015. január 1-i 
hatálybalépéssel. Nyugtázhatjuk, hogy idén sem lesz 
adóemelés!

Elfogadta a közterület-használat, és a helyi közút 
nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól 
szóló rendelet módosítását. A rendeletmódosítás új 
tartalmi eleme a nyári idegenforgalmi szezonra elké-
szülő Sándortelepi strand közterület-használatának 
szabályozása. 

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérlésé-
nek, valamint elidegenítésének helyi szabályairól 
szóló rendelet módosítását a képviselő-testület elfo-
gadta.

Elfogadta a képviselő-testület a települési hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 

rendelet módosítását. Az önkormányzathoz érkezett 
jelzések alapján a korábbi évekhez képest a kommu-
nális hulladék heti két alkalommal történő elszállítása 
három pénteki nappal kibővítve történik 2015-ben: 
július 1-augusztus 31. között hétfőn és pénteken. 

A zöldhulladék elszállítását március 11-decem-
ber 16. között minden második héten, szerdán végzi 
a közszolgáltató. Megállapíthatjuk, hogy idén sem 
emelkedik a szemétszállítás díja!

Elfogadta a kötelező kéményseprő-ipari tevékeny-
ség szabályairól szóló önkormányzati rendelet módo-
sítását, a helyi autóbusszal végzett személyszállítással 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítását, a 
talajterhelési díjakról szóló önkormányzati megalko-
tásáról szóló rendeletet, Fonyód Város Önkormány-
zatának 2015. évi költségvetési koncepcióját, a kép-
viselő-testület 2015. évi munkatervét.

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te nem támogatta a Belügyminisztérium felhívását. 
Nem kíván ingatlant térítésmentesen felajánlani a Be-
vándorlási és Állampolgársági Hivatalnak befogadó 
intézményre alkalmas, valamint az Országos Rendőr- 
főkapitányság részére idegenrendészeti őrizetre alkal-
mas objektumok megépítése és üzemeltetése céljából.

Támogatta a Pénzügyi bizottság javaslatát, mi-
szerint Hidvégi József polgármester 2010-2014-es 
választási ciklusban elért eredményei és munkája 
elismeréseként háromhavi illetményének megfelelő 
összegű külön juttatást, jutalmat kapjon

A gazdasági társaságok ügyvezetőinek díjazását 
zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület.

A képviselő-testület következő ülése 2015. február 
12-én, csütörtökön 14 órától lesz a városháza nagy-
termében. 

A testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a www.
fonyod.hu weboldalon. 

  Gyurina Mária
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Új év, új lehetőségek
A meghitt ünnepek előtt az ember 

számvetést tart a mögötte álló eszten-
dőről. Így tettünk mi is, összegezve az 
Önkormányzat munkáját. Ám a mun-
ka 2015. évben új lendülettel, új ter-

vekkel folytatódik.
Néhány nappal az év kezdete után megkezdtük a hi-

vatal szervezeti átalakítását annak érdekében, hogy a 
kor elvárásainak megfelelve valóban egy szolgáltatás 
jellegű közigazgatás valósuljon meg. A Pénzügyi osz-
tály „A” épületbe való költöztetésével, valamint az új 
számítógépek beüzemelésével és az új informatikai 
rendszer kialakításával egy eddiginél hatékonyabb 
munka folyhat. Az idei költségvetés tárgyalására, már 
minden a helyére kerül. A hatékonyabb és kulturál-
tabb ügyfél kiszolgálás érdekében festés, átalakítás 
után a „C” épületbe költözik az Építésügyi osztály. A 
polgármesteri hivatal élén új Jegyző van, aki új szem-
léletet is hozott. A hivatal számára továbbra is fontos, 
hogy az ügyfél elégedett legyen.

Új szemlélet az is, hogy ez az év Fonyód marke-
ting stratégiájának kidolgozásával, a Városmárkázás 
megismertetésével, alkalmazásával indul. Új épület, 
új igazgató, új feladat, melyet a Kulturális Intézmény 
irányításával és koordinálásával a Média Kft. és a Tu-
risztikai Egyesület team munkában végez. Ezzel len-
dületet adhatunk az idegenforgalom fejlődésének. 

Kihasználva az új Kulturális Központ adta lehető-
ségeket, aktív club élet indult és számtalan program 
várja a fonyódiakat és az ide látogatókat. Új nyári 

fesztiválok kerülnek megrendezésre, illetve a koráb-
biak frissítve lesznek figyelembe véve a városmárká-
zás és az eddigi évek tapasztalatait. 

Az Ovi-foci pálya átadása után szeretnénk, ha az 
Óvoda épületének felújítása is megtörténne ebben az 
évben. További terveink szerint napelemes rendszer 
csökkenti a „rezsi” költségeinket a Gimnáziumban is 
szeptembertől. Az idén nyáron már kész állapotban 
örülhetünk a Sándor-telepi strandnak, várhatóan je-
lentős számú látogatóval. Befejeződött a közbeszer-
zés, így a Kripta –villa teljes felújítása is megtörténik. 

Az eddigi projektek lezárása mellett megkezdjük a 
jövő tervezését, elsőként a Piac felújításának, átalakí-
tásának terveit készítjük elő. Közben további 10-50 
milliós eszközbeszerzési, fejlesztési pályázatot előké-
szítésén dolgozunk a gazdasági társaságaink fejlesz-
tése, a város lakosságának jobb kiszolgálása érdeké-
ben. Sok munkával, de jól indul az Új Esztendő. 

Kívánom, hogy sikeresen, jó egészségben éljük 
meg mindannyian!

Hidvégi József, Polgármester
TERVEK

Kripta - villa

Óvoda

Vásárcsarnok
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JELMAGYARÁZAT:

A lomtalanítás időpontjairól a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhely címe:  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
Hétfő: 7.3o – 20.oo

Kedd-Szerda-Csütörtök-Péntek: 7.3o -16.oo
Postacím:  8693 Lengyeltóti, PF.: 37

Telefon, fax:  06-85/530-076,  06-85/530-077
Telefon:         06-85/530-118 ; 06-85/530-119

E-mail:  info@pelsokom.hu
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“Úgy szeretem édesapám, mint emberek a sót...”
De jó az, ha szeretjük a sót? A gyermekkori magas 

sófogyasztás egészségügyi következményei felnőtt-
korban jelenhetnek meg. Táplálkozásunkban a só fő 
forrásai a kenyérfélék, a felvágottak és a sajtok, e 
mellé jön még az ételeink készítésekor használt só-
zásból származó mennyiség.

A gyerekek esetében az ízlés még alakítható. Nem  
kell gyökeresen megváltoztatni étkezési szokása-
inkat, sokkal inkább lassan, tudatosan, felelősség-
teljesen táplálkozni és ami a legfontosabb, mindezt 
megtanítani gyermekeinknek. Ehhez nyújt segítséget 
az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelete, amely a közétkeztetőket egészséges 
alapanyagok használatára, kevés só-, cukor- és zsira-
déktartalmú étrend összeállítására kötelezi.

A  Fonyód Konyha Kft. e rendeletnek maradékta-
lanul megfelelve a bölcsődében és az óvodában már 
január 5-től az előírtak szerint főz.

A fokozatosság 
érdekében a 7 év 
feletti korosztálynál 
2015-2020 közötti 
időszakban a napi 
bevitt só mennyisé-
gét évente  10%-kal 

fogjuk csökkenteni az előző évi értékekhez képest a 
napi ajánlott mennyiség eléréséig. Több zöldséget, 
gyümölcsöt, tejtermékek, teljes kiőrlésű pékárut és 
alacsony zsírtartalmú húst használunk. Csökkentjük 
a hozzáadott cukor mennyiségét az ételekben és a te-
ában is.

Mások lesznek az ízek, de nem lesznek rossz, ehe-
tetlen ételek, hisz nem ez a cél.

Mindez csak úgy lesz  lehetséges és teljes, ha nem 
csak a menzán, hanem otthon is ezeket az elveket kö-
vetjük, hisz gyermekeink egészsége a tét.

Iváncsicsné Perusza Ditta

Életbe lépett a közétkeztetésről szóló rendelet!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fokozattan 
ügyeljenek környezetünk tisztaságára! Az elmúlt idő-
szakban sajnálatos módon a városban több helyen 
tapasztalhattuk, hogy kukák voltak kiborítva, illetve 
a Sipos-hegy sétányain is elszórták a szemetet. Nem 
csak nyáron, hanem egész éven át fontos, hogy lakó-
helyünk tiszta és gondozott legyen. Nem csak a sétá-
nyokon, valamennyi utcában és az ilyenkor kevésbé 
látogatott strandok területein is ügyelni kell a rend-
re. A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai kapacitásuk-
nak megfelelően igyekeznek a tisztaságért mindent 
megtenni, de mindenkitől kérjük, hogy ne szórja el 
a szemetet, az előírásoknak megfelelően járjon el, és 
ha tapasztalja a fentebb leírt problémákat, akkor azt 
jelezze a megfelelő fórumokon! A közterület felügye-
lő és a rendőrök is a szabálysértési törvény alapján 
öttől - ötvenezer forintig terjedő bírságot szabhatnak 
ki arra, akit szemetelésen kapnak!

Bejelentéseiket a tapasztalt problémákkal kapcso-
latban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Postacím, iroda: 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Telefon / Fax: +36 85/560-287

Ügyeleti telefon: +36 20/525-2675
E-mail: info@fonyodert.hu

A Városüzemeltetés honlapján, a http://fonyodert.
hu/bejelentes/ menüpont alatt interaktív módon is 
megírhatják tapasztalataikat.      szerkesztőség

Környezetünk megóvása érdekében...
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Buzsákról származik, családjában a harmadik gyermekként született, ma már kétgyermekes édesanya a Kol-
légium új igazgatója. Kaposváron, középiskolai tanulmányai során maga is kollégista volt, ahogyan most kö-
zépiskolás, nagyobbik fia is.  Ezt követően egyetemi tanulmányai során pedagógia szakot, később rajztanári és 
közoktatási vezető diplomát szerzett. Ezerkilencszáznyolcvankettő óta dolgozik Fonyódon, a Kollégiumban.

Bemutatjuk: Magyar Valéria

Hogyan kezdődött a kapcsolata a Kollégiummal?
- A nővérem ide járt gimnáziumba, sokszor meg-

látogattam. Akkor láttam, hogy a kaposvári Kollégi-
umban sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, hiszen 
ott harminc ágyas szobában kellett laknunk, míg itt 
hat-nyolc ágyas szobákban voltak, ráadásul a Balaton 
mellett. Amikor megszereztem a diplomát, akkor ér-
tesültem róla, hogy felvétel van itt a Kollégiumban, 
jelentkeztem. Rögtön az akkori igazgató által kezde-
ményezett pedagógiai kísérletbe csöppentem. Ennek 
fontos eleme a szakcsoportrendszer volt, mely a mai 
diákköröknek felel meg. Ezek máig működnek, ti-
zenkét ilyen érdeklődés szerinti csoport van nálunk. 
Ezekhez csatlakoztam nevelőként.  
Milyen tapasztalatokat szerzett az intézményről 
korábbi munkája során?
Úgy gondolom, hogy egy nagyon korszerűen működő 
Kollégium, szakmailag nagyon jó híre van az ország-
ban. Kollégiumi állammodell című kísérletből indult 
minden, ezt úgy kell elképzelni, mint egy kis társa-
dalmat. Ebben a társadalomban kisebb – nagyobb 
közösségek épülnek egymásra. A családnak a Kollé-
giumban a csoport felel meg, a csoportvezető, a ne-
velő pótolja a szülőt. Számon kér, ellenőriz, sokszor 
az iskolában képviseli a diákot, esetenként érdeket 
érvényesít. A szabadidő csoportok érdeklődés szerint 
szerveződnek, ezek olyanok, mint egy jól működő 

lakóhelyen a klubok. Ezek a szabadidő hasznos el-
töltésére szolgálnak. Harmadik része ennek a társada-
lomnak a diákönkormányzat, amely irányítja a diákok 
életét. A gyerekek tapasztalatot szereznek arról, ho-
gyan érvényesítsék az érdekeiket, hogyan mondják el 
a véleményüket, ez majd a közéletben jól jöhet nekik. 
A házirend betartatása fontos dolog, ez is a diákön-
kormányzat egyik feladata. 
Milyen érzésekkel vette át az intézmény vezetését?

- Nagy felelősség egy ilyen nagyhírű intézmény 
működtetése és vezetése. Ezt a fajta tevékenységet 
fenntartani is komoly feladat, de emellett még szintén 
fontos a kárpátaljai sportprogram. Ezzel kapcsolat-
ban megváltoztak a feladataink is, hiszen a sportoló 
gyerekek életrendje egészen más, amihez alkalmaz-
kodnunk kellett. Összesen százhuszonhét tanulót tu-
dunk elhelyezni, száztíz tanuló lakik a Kollégiumban 
jelenleg.
A Kollégium legfontosabb feladatait ismerjük. Mi-
lyen egyéb rendeltetése van még?

- A Kollégium mindig is nyitott volt a város és a la-
kosok felé, ez továbbra is így van. Teret adtunk városi 
rendezvényeknek, civil szervezetek és klubok rendez-
vényeinek is, amelyeknek akkor még nem volt meg-
felelő helye. Nyaranta a jelenlegi feltételeink mellett 
az ifjúsági és sportturizmus területén tudunk segítsé-
get nyújtani az érdeklődőknek. 
Milyen célokat fogalmaztak meg a közeljövőt ille-
tően?

- A berendezések, bútorok terén van feladatunk, 
mert azok sajnos elég régiek. Az épületet is időnként 
csinosítani kell, de főleg a tárgyi feltételek jelentenek 
időszerűen megoldandó problémát. A Kárpát-me-
dencei sportprogram kibővítését is szeretnénk elérni, 
hogy más magyarlakta területekről is jöjjenek gye-
rekek. Ezért is nevezik ma már Kárpát-medenceinek 
kárpátaljai program helyett, hiszen Böjte Csaba atyá-
val való kapcsolatunknak köszönhetően vannak már 
erdélyi fiataljaink is.        szerkesztőség

7



2015. január

8

Tárgyi emlékeim közt tallózva, kezembe került egy 
megsárgult, szélein elrongyolódott, iskolai rajzlap, 
melyre fél évszázada már, hogy vízfestékkel téli tájat 
varázsolt egy gyermekkéz. Egy tízéves kislány apró-
lékosan precíz ecsetvonásai egy régmúlt, téli délután 
hangulatát idézik. Meghatottsággal küzdök, hisz a ké-
pet 1953 telén magam festettem és ajándékoztam oda 
keresztanyámnak, aki megőrizte az „utókor” számá-
ra. A képet nézve, rég feledésbe merült emlékek tola-
kodnak elő a múltból, hogy mosolyra fakasszanak, 
hogy a hideg januárban megmelegítsék a szívem. Lá-
tom magam gyermekként, ahogy korcsolyával a tal-
pamon ügyetlenkedek a jégpályán.  Szinte orromban 
érzem ma is a friss hó illatát, mely ródlizás közben a 
domboldalon leviharzó szánkót és utasát tetőtől talpig 
beborította.  

Emlékeim tárháza kifogyhatatlan. Magam előtt lá-
tom a zúzmarás, ködös reggeleket, melyeken kisfiam 
kezét fogva a vonatra igyekeztünk. Aztán az első ka-
rácsonyunkat Fonyódligeten a nehezen kifűthető nya-
ralóban, melyben még vízvezeték sem volt. Hogyan 
is feledhetném el a napokig tartó havazásokat, amikor 
a hófúvás tetején, kerítés magasságban vergődtük át 
magunkat, s kimondottan élveztük, ahogy lépteink 
alatt csikorgott a keményre fagyott hó. Szerencsére 
apám fűtött szobával várt mindig haza minket. Néha a 
tóra végeláthatatlan köd ereszkedett, magába temetve 
a túlsó part hegyeit, világvége hangulatot ébresztve 

bennem. 
Apánkat is egy fagyos, hideg, januári napon temet-

tük el. Kemény telek jöttek ezután, vagy csak nekem 
tűntek annak? A cserépkályha hidegen várt haza, s a 
felelősségen többé nem volt kivel megosztozni. Egyik 
januárt követte a másik, ki tudja már, melyik milyen 
volt? Hogy közben egy emberöltő lassan a végéhez 
közeleg?... ’C’est la vie!”…

A gyermekkori rajz, mely emlékezésre késztetett, 
bekeretezve már a falon függ. Talán egyszer értékte-
len kacatként lekerül majd onnan, vagy az is lehet, 
hogy kegyeletből megőrzi valaki. De oly sokat, mint 
nekem, soha senkinek nem fog jelenteni. 

Lévay Mária

Januári emlékek

Adni öröm volt!
Közel egy tonnányi tartós 

élelmiszer adományt gyűjtött 
a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat fonyódi önkéntes 
csoportja 2014. adventjének 
végén a Spar áruházzal kö-
zös, Adni öröm! elnevezésű 
akcióban. Ha kg-ban nem is 
értük el az egy évvel korábbi 

mennyiséget, de a felajánlott élelmiszerek minőségé-
nek és felhasználhatóságának színvonala jelentősen 
emelkedett. Több száraztésztát, konzerv készételt, 
cukrot, leves-, és tésztaport, valamint édességet tud-
tunk a rászorulók csomagjaiba tenni. Több, mint 100, 
nehéz körülmények között élő fonyódi, balatonfe-
nyvesi, imremajori és baráti-hegyi családnak készí-
tettünk tartós élelmiszer csomagot, amelyek egy ré-
széhez egy korábban érkezett adományból szabolcsi 
étkezési almákat is küldtünk.

Egy magánfelajánlásnak köszönhetően az idei év-
ben 15 db csodaszép és méretes fenyőfát is kaptunk, 
melyekkel szintén helyi családokat leptünk meg. 

A városi karácsonyi ünnepség után a Fonyód Kony-
ha Kft. által felajánlott diós és mákos kalácsból, vala-
mint püspökkenyérből negyven családnak jutott egy-
egy tányérnyi sütemény a hétvégi asztalra.

Németországi máltais kapcsolaton keresztül 20 he-
lyi és környékbeli hátrányos helyzetű gyermek kapott 
egy-egy cipősdoboznyi ajándékot, közülük néhá-
nyuknak ez volt az egyetlen meglepetés a fa alatt.

Ezúton szeretném megköszönni a nevesített és név 
nélküli adományozóknak a szeretetteljes hozzáállást, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fonyódi önkéntes 
csoporttagjainak és a helyi cserkészeknek az önzetlen 
segítséget, a Mátyás Király Gimnázium és a Bacsák 
György Szakképző Iskola diákjainak, akik nálunk töl-
tötték le kötelező közösségi szolgálatuk egy részét.

Soltész Berta
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Mit tehet a Fonyódi Hírmondó olvasóinak 
szépségéért a PHYT’S Naturo-Esthétique 

diplomás kozmetikus

A fonyódi Dermisz Kozmetikában immár egy éve 
alkalmazunk egy különleges francia bőrápolási metó-
dust, mely már a világ 33 országában hódít! Francia-
országban 3.000-nél is több szépségszalon vendégei 
élvezik a kezelések különleges hatékonyságát.

A PHYT’S Naturo-Esthétique kezelések hatékony-
sága a 100 %-ban növényi összetevőknek, saját fej-
lesztésű hatóanyagoknak és az aromaterápiának 
köszönheti csodálatos hatékonyságát. A kezelést spe-
ciális LYMPHO-ENERGETIQUE masszázstechnika 
teszi tökéletessé.

Tanácsot adunk, hogy pontosan milyen kozmeti-
kumokat érdemes otthon használni, és felvilágosítást 
adunk azok speciális használatáról. Az ajánlott koz-
metikumok webáruházunkban, a Dermisz bioBeauty 
Shopban is megtekinthetők. Nálunk minden kozmeti-
kum allergénmentes és bőrbarát!

Ön tudta, hogy bőrén 50%-kal több méreganyag szí-
vódik fel, mint a tápcsatornán keresztül? Ezért külö-
nösen fontos számunkra, hogy megóvjuk vendégeink 

bőrét, egészségét a káros kozmetikai összetevőktől.
Aki magával hozza a Fonyódi Hírmondó e havi 

számát a PHYT’S Naturo-Esthétique kezelésre 2015. 
február 25-ig, megajándékozzuk egy 2.200 Ft értékű 
„Első érintés” mini csomaggal, plusz további 2.500 
Ft értékű termékvásárlási kuponnal. A kezelések ára 
bőrállapottól függően 13.200-19.900 Ft és általában 
másfél órát vesz igénybe.

A kezeléseket Vörös Gyöngyi és Körmendi Teréz, 
PHYT’S Naturo-Esthétique diplomás kozmetikusok 
végzik. 

Bővebb információ és bejelentkezés: 
06-30/267-9371

Dermisz Professzionális Kozmetika és 
Fényesztétikai Kezelőszalon
8640 Fonyód, Ady Endre u. 7. 
www.exkluziv-kozmetika.hu, 

www.dermiszbiobeautyshop.hu
Facebook: www.facebook.com/DermiszBioBeauty

(x)

A kezdeményező Czöndör István eltávozott körünk-
ből, Lovászpatonára helyezték. Köszönjük nálunk 
végzett szolgálatát. Isten áldását kérjük munkájára. 
Szeretettel és köszönettel gondolunk rá.

A kiterjedt szórványgyülekezet vezetését, a helyet-
tesítések szervezését az új lelkész megválasztásáig 
Dr. Lackner Pál protestáns tábori püspök végzi. Kö-
szönjük, hogy segít a Protestáns Kulturális Estek újra 
indításában, a hagyomány továbbéltetésében. Első 
előadónk is ő lesz 2015. január 15-én, csütörtökön 
17 órakor „Egyház és katonák” címmel (afganisztáni, 
boszniai, ciprusi küldetésben).

Szeretettel várjuk régi vendégeinket és az új érdek-
lődőket  a kulturális estekre. Ottóffyné Kiszely Ildikó

Protestáns Kulturális Estek újra a Múzeumban
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Programok január 15-től február 28-ig

Január 15. Csütörtök
Protestáns Kulturális Est - Dr. Lackner Pál előadása „Egyház és katonák” címmel

Helyszín: Múzeum, 17:00 óra

Helyszínek:
Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódi Múzeum (Bartók B. u. 3.)  Kulturális Központ (Ady E. 17.); 

Sándortelepi strand, Zákányi Kálmán Sportcsarnok (József u. 21.), Vigadó tér 
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Január 22. Csütörtök
Magyar Kultúra Napja

Helyszín: Kulturális Központ, 18:00 óra

Január 24. Szombat
CMS Kupa - labdarúgó torna

Helyszín: Zákányi Kálmány Sportcsarnok, 9:00 óra

Január 24. Szombat
Jégkarnevál (időjárás függő) 

Helyszín: Sándortelepi strand, 10:00 óra

Január 30. Péntek
Fülöp Magdolna  művésztanár, aquarellfestő kiállításának megnyitója

Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Január 31. Szombat
Farsangi játszóház

Helyszín: Kulturális Központ, 10:00 óra

Február 6. Péntek
Profi zenekar - Eőry Krisztina ének, Kéri Jenő zongora koncertje

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Február 6., 7., 8. Péntek, Szombat, Vasárnap
VI. Fonyódi Kolbászfesztivál (részletes program a 12-ik oldalon)

Helyszín: Zákányi Kálmány Sportcsarnok és környéke

Február 25. Szerda
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Helyszín: Kulturális Központ, 17:00 óra

Február 28. Szombat
IV. Télbúcsúztató

Helyszín: Vigadó tér, 10:00 óra
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Katolikus miserend

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

Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
  február 14.    
 

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Jan.  18.   9:30
Gyülekezetünkben szolgál: 
Dr. Lackner Pál
Feb.    1.   9:30  (Dr. Lackner Pál)
(úrvacsorás Istentisztelet)
Feb.   15.  9:30  (Hegedűs Gábor)
(úrvacsorás Istentisztelet)

A protestáns templomban, 
József utca 21.

A Protestáns Kulturális Estek 
előadásai ismét elindultak!

Református
Istentiszteletek rendje

Jan.     11. 11:00 óra
Jan.     18. 11:00 óra
Jan.     25. 11:00 óra
Feb.      1. 11:00 óra
Feb.      8. 11:00 óra
Feb.    15. 11:00 óra

Helyszín:
protestáns templom, József u. 21.
Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Kolbászfesztivál - részletes program

2015. február 6. péntek
15:00 Megnyitó, köszöntők
15:10 Disznótoros ételek készítése TV felvétellel 
(helyszín: Gasztrosátor)
15:15 Somogyi népzene a Dió Bandával (Sport-
csarnok nagyszínpad)
16:00 Kolbász Diákolimpia (Sportcsarnok)
16:15 Látrányi Jázmin Néptáncegyesület műsora, 
a műsort kíséri élőben a Dió Banda 
(Sportcsarnok nagyszínpad)
17:00 Royal Dance Sings mulatós slágerei 
(Sportcsarnok nagyszínpad)
17:30 Versenytánc bemutató az Ametiszt TSE tán-
cosaival (Sportcsarnok nagyszínpad )
18:15 Eredményhirdetések  (Sportcsarnok nagy-
színpad)
19:00 DMD mulatós műsora (Sportcsarnok nagy-
színpad)
20:00 Lagzi Lajcsi
21:00 Műsorzárás

 
2015. február 7.  szombat

 
10:00 Hagyományos kolbásztöltő verseny kezdete 
megnyitó  (Sportcsarnok)

10:10 Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület nép-
táncbemutatója (Sportcsarnok nagyszínpad)
11:00 Magyar Népzene a Bojtár együttessel   
(Sportcsarnok nagyszínpad )
12:00 „Jó ebédhez szól a citeramuzsika…” Kék 
Balaton citeraegyüttes (Sportcsarnok nagyszín-
pad)
12:45 „Szép Város Kolozsvár…” ismert operett-
dallamok (Sportcsarnok nagyszínpad)
13:30 Jótékonysági borárverés (Sportcsarnok 
nagyszínpad)
14:00 Chili Bulizenekar (Sportcsarnok nagyszín-
pad)
15:30 Dukai Regina (Sportcsarnok nagyszínpad)
16:15 Néptánc (Szervezés alatt - Sportcsarnok 
nagyszínpad)
17:00 Kredenc együttes mulatós műsora (Sport-
csarnok nagyszínpad )
18:00 Eredményhírdetés (Sportcsarnok)
19:00 Fáraó bulizenekar (Sportcsarnok nagyszín-
pad)
20:30 Irigy Hónaljmirigy (Sportcsarnok nagyszín-
pad)
Befejezésként Fáraó bulizenekar kifulladásig 
(Sportcsarnok nagyszínpad)
 

2015. február 8. vasárnap
 
11:00  Balatoni Települések Kolbásztöltő Bajnok-
sága 
A színpadon egész nap folyamán bemutatkoznak 
a résztvevő települések kulturális értékeikkel, fel-
lépőikkel
14:00 Kaczor Feri  (Sportcsarnok nagyszínpad)
15:00 Eredményhírdetés

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Alapszolgáltatási Központ
Vége van ismét egy esztendőnek...
Vannak közöttünk, akiknek a szenteste varázsát 

közösségünkben telt ünnepség adta, mivel egyedül 
töltik a Karácsonyt.

December 8-án Balatonfenyvesen, Jánosházi Kati 
és klubja várt minket a Mikulás jöttével, gyönyörű 
műsorral, énekkarral, személyre szóló ajándékkal. 
A műsorszámok többségét az Ezüstfenyő Klub tag-
jai adták elő. A nagyvonalú vendéglátást kedves, 
kellemes, zenés beszélgetés zárta.

Izgatottan vártuk az igazi Karácsonyhoz közeleb-
bi időpontban, Intézményünkben megtartott ünnep-
séget. Tóthné Horváth Mária és Makkosné Szőke 
Anett a Palonai Magyar Bálint Ált. iskola komplex 
műsorának legszebb részét adta nekünk. Könnye-
ket csalt szemünkbe a Melyiket a kilenc közül? c. 
csodaszép történet előadása a második osztályosok 
szereplésével. 

Miklósi Koppány református lelkész ünnepi sza-
vakkal, barátaival, gitárral kísért énekekkel örven-
deztetett minket.

Bolla István római katolikus plébános szép kará-
csonyi gondolatokkal gazdagította lelkünket.

A Lions Klub már hagyományos látogatása, Fábi-
án Marika szívhez szóló szavai meghatóak voltak. 

Buni Marcsi, Buni 
Attila, Hermanné 
Zsuzsa is sok aján-
dék kíséretében a 
klubot képviselték.

Az Önkormány-
zat részéről Gyurina 
Mária és Erdei Bar-
nabás voltak vendé-
geink. Képviselő úr versidézetes, szép köszöntőt 
mondott.

Mindenkinek hála és köszönet az örömért!
Dsida Jenő versrészlettel kívánunk egészségben, 

csak jóban, szépben gazdag Új Évet!
„...Ember! Világ!
Boldog Új Évet!

Te Új Világ, jóra törekvő,
Bár Te lennél az a rég várt,
békét hozó, csodás esztendő,

Mely Idők méhében érik,
talán már évmilliók óta...

S most a mi Századunk tüzében,
most válik Igaz Valóra...

Boldog Új Évet  Emberek!...”
Muskó Zoltánné

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Fonyód, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonlelle közforgalmú ügyeleti rendje 2015. január 5-től!

Ügyeleti idő: 
Január 1 - június 30. és szeptember 1 - december 31. között

- hétfőtől - péntekig: az ügyelő gyógyszertár zárásától 20:00 óráig
-  szombaton és pihenőnapokon: az ügyelő gyógyszertár zárásától 14:00 óráig

- vasárnap és munkaszüneti napokon: 8:00 - 12:00 óráig

Július 1 - augusztus 31. között
- hétfőtől - péntekig: az ügyelő gyógyszertár zárásától 20:00 óráig

-  szombaton és pihenőnapokon: az ügyelő gyógyszertár zárásától 22:00 óráig
- vasárnap és munkaszüneti napokon: 8:00 - 12:00 óráig

Az ügyeleti szolgálat ellátására kötelezett gyógyszertárak az ügyelet ellátásának sorrendjében:
1. Turul gyógyszertár 8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1.
2. Magyar Korona gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b.
3. Három Királyok gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 4.
4. Mária gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Móra F. u. 2.
5. Arany Kígyó gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 6/a.
6. Isteni Gondviselés gyógyszertár 8640 Fonyód, Szent I. u. 31.

Az ügyeleti szolgálatot a gyógyszertárak hetente történő váltásban látják el.
Az első teljesítést az 1. számú gyógyszer végzi 2015. január 5-től.

szerkesztőség
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Csak természetesen! - Gyógyteák a téli hónapokra

A hűvösebb idő egyre több embert ösztönöz arra, 
hogy a szomját egy-egy bögre meleg, finom teá-
val oltsa. Ez különösen igaz akkor, ha utolér min-
ket a nátha, a torokfájás, esetleg köhögés. Nemcsak 
a gyógynövényekben található hatóanyagok segítik 
a gyógyulást, hanem maga a meleg érzete is, ahogy 
átjárja a testünket. A természet ontja azokat a gyógy-
növényeket, amiket biztonsággal lehet alkalmazni az 
őszi-téli meghűléses időszakban. Ilyen esetekben sem 
mindegy azonban, hogy milyen ízű teát iszunk, hi-
szen ha kellemes ízű a folyadék, sokkal könnyebben 
fogyasztjuk. Amikor célzott problémára teát javaslok 
érdeklődőknek, gyakran azt a kérdést teszik föl első-
ként, hogy: „Milyen ízű lesz ez a tea?” Igyekszem 
mindig 1-2 olyan gyógynövényt becsempészni a ke-
verékbe, ami a jótékony hatásán túl ízesíti is a teake-
veréket. Ilyen célra bármilyen teakeverékhez bátran 
hozzáadható a feketeáfonya-levél, feketeribizli-levél, 

citromfű.
Általánosan erősítő gyógynövények: Egészséges 
szervezet esetén megelőzésként a következő teafü-
vekből készített napi 1-2 bögrényi tea elfogyasztása 
szépen erősíti a szervezet ellenálló-képességét:
-kakukkfű
-bazsalikom 
-bíbor kasvirág
-bodzavirág
Mind a három gyógynövény vírus- és baktériumelle-
nes hatású, a kakukkfű ezeken kívül a gombákkal is 
felveszi a kesztyűt. 1:1 arányú keveréket lehet készí-
teni az említett teafüvekből, de akár magában is alkal-
mazható bármelyik.
A teaforrázatok elkészítése: A gyógynövények meg-
felelő arányú keverékét öntsd le forró vízzel, lefedve 
hagyd állni 8-10 percig, szűrd le, és máris fogyaszt-
ható. Általában 2-3 dl forró vízhez egy csapott evő-
kanálnyi teafüvet adhatsz. Fontos, hogy a teakészítés 
során semmiféle fém eszközt ne használj! Bízom ben-
ne, hogy kedvet kaptál a gyógynövényteák kipróbá-
lására! A cikkben említett gyógyfüvek aromás ízűek, 
így külön ízesítést nem igényelnek. A gyógyteákat 
minden esetben érdemes ízesítés nélkül fogyasztani. 
Ha mégis ragaszkodnál a telítettebb ízhez, akkor egy 
kis mézet csurgass a teába!
forrás: videkielet.hu            

N. Alexandra

Hirdetési áraink idén sem emelkedtek!
Az alábbiakban közöljük árainkat:

Képújságunkban: 
1 hétre első oldal   2.400,- Ft  + ÁFA
minden további oldal   1.200,- Ft  + ÁFA
1 hónapra első oldal   7.000,- Ft  + ÁFA
minden további oldal   3.500,- Ft  + ÁFA
3 hónapra első oldal            16.000,-  Ft + ÁFA
minden további oldal   8.000,- Ft  + ÁFA
6 hónapra első oldal            30.000,-  Ft + ÁFA
minden további oldal           15.200,- Ft  + ÁFA

A Fonyódi Hírmondóban:
1 oldal hirdetés belső oldalon  20.000,. Ft + ÁFA
hátsó borítón    40.000,- Ft + ÁFA
Fél oldal belső oldalon  12.000,- Ft + ÁFA
hátsó borítón    24.000,- Ft + ÁFA
Negyedolal belső oldalon    8.000,- Ft + ÁFA
hátsó borítón    16.000,- Ft + ÁFA 
1/8-os belső oldalon     5.000,- Ft + ÁFA

hátsó borítón    10.000,- Ft + ÁFA
1/4-es belső oldalon    3.000,- Ft + ÁFA
hátsó borítón     6.000,- Ft + ÁFA

Színes hirdetések 15% felárral rendelhetőek!
Továbbra is elérhetőek kedvezményes, hosszú távú 
hirdetési csomagjaink!       szerkesztőség
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Ovi-foci pálya a fonyódi óvodában
Az elmúlt karácsonyra nagy ajándékot kaptak az 

óvodás gyermekeink. Kiépítésre került az óvoda ud-
varán egy mini multifunkcionális sportpálya, mely a 
szakszerű Ovi - Foci program oktatáshoz alkalmas 
környezetet biztosít.

„Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat egykori 
tagja 2011 elején megalapította az Ovi-Foci Közhasz-
nú Alapítványt, melynek célja, hogy országszerte, ill. 
a határon túli magyar lakta területeken, a közszféra 
támogatásával, ill. a magántőke bevonásával, a le-
hető legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi-Foci 
Program elindítása. A Programmal az önkormány-
zatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kifejezetten 
az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű 
sportlétesítményben szakszerű oktatás keretében biz-
tosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi 
mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. Az 
Ovi-Foci pálya mérete (6x12 méter) kifejezetten a leg-
kisebbek méretigényeihez igazodik.” (idézet: Ovi-Fo-
ci Alapítvány Nagy lépés kis cipőben!)

 Ezt a lehetőséget ragadta meg a fonyódi önkor-
mányzat, munkájával, támogatásával, az önerő rész 
biztosításával lehetővé tette számunkra, hogy a fonyó-
di gyermekek is részesei legyenek ennek a program-
nak. A szakszerűen kivitelezett pálya lehetőséget ad 
óvodásainknak akár az egész napos szabadtéri sporto-
lásra, mozgásra, azon túl, hogy többféle sportág gya-
korlásához biztosít felületet, speciális szerkezete (pl. 
esésvédő gumiréteg) úgy lett kifejlesztve, hogy azon 

számos mozgásfejlesztő és koordináció-javító, reha-
bilitációs gyakorlat is biztonságosan és akadálymen-
tesen végezhető. Ezáltal a sérült gyermekek gondozá-
sa, fejlesztése is lehetővé válik. Intézményünk évente 
általában 110 kisgyermek nevelését látja el. Hisszük, 
hogy az egyéniség kiteljesedését leghatékonyabban 
az egészséges életmód szokásainak alakítása segíti. 
A mozgás kiemelkedő szerepet tölt be az egészséges 
életmódra nevelésben. A 3-6 éves gyermek fejlődé-
sében a testi funkciók csíráinak ápolása alapját adja 
nem csak a jó koordinációnak, de az agyi struktúrák 
fejlesztésén keresztül a pszichés képességek hatékony 
fejlesztésének is. Intézményünk nem rendelkezik tor-
nateremmel, a sportpálya kiépítésével számos lehető-
ség nyílt meg számunkra. A programhoz kapcsolód-
va, a szakmai stáb által kidolgozott gyakorlatok el-
végzésével olyan lehetőséget kaptunk, melyek életre 
szóló élményeket, különleges fejlődési lehetőségeket 
biztosítanak a gyermekeink számára. 

Nagy izgalommal várjuk a tavaszt, hogy mindezek-
nek már aktív részesei lehessünk!    Szántó Andrea

LIONS: „Jónak lenni jó”
„Jónak lenni jó” 

kivált ilyenkor Ka-
rácsony táján, de fő-
képpen egész évben. 
A fonyódi LIONS 
klub tagjai megpró-
bálnak azonosulni a 
szlogennel. Megtar-
tottuk az adomány 
gyűjtő ruhaváloga-
tást, melyet a wolf-

hageni testvér klubunktól kaptunk. Nagyon sok hasz-
nos dolgot találtak a „turkálók”.

Részünkről is eredményes volt a gyűjtés. Hála Is-
ten ezek után van miből jónak lenni. Kérelem érkezett 
az általános iskolából, hogy van egy alsó tagozatos 
nagyon tehetséges kis diák, akiknél a karácsony nem 
igazán karácsony. Úgy határoztunk, amennyiben ér-

demben rászolgál, akkor addig követjük amíg isko-
láit befejezi. Most megpróbáltunk Neki nagyon szép 
karácsonyt szervezni. Kb. 50.000.- Ft értékben felöl-
töztettük, ajándékot kap az ünnepre. Szintén általános 
iskolásnak a szemüvegét vásároltuk meg. 

Egy család anyagi támogatást kapott. Egy egyedül 
álló személynek tüzifát  vásároltunk. A klub tagjai 
nagy szeretettel sütötték meg, az immár hagyomá-
nyos, mézes süteményt. Kis csomagokat készítet-
tünk, és a városi ünnepi koncertre érkezőket leptük 
meg vele.

Nem csak jónak lenni jó, de adni is jó. Azért dolgoz-
tunk egész évben, hogy adhassunk annak aki szük-
séget szenved. A 2015. év főleg a tanulóké lesz. Az 
iskolák jelzik, hogy mikor mire van szüksége az ott 
tanuló hátrányos helyzetű gyerekeknek. Mi a lehető-
ségeinkhez mérten megpróbálunk segíteni.   

Fábián Lászlóné
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Egészségnap az iskolában

2014. december 13-án, egészségnapot tartottunk a 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában. 

Egy napra fűztük fel azokat a programokat, me-
lyekkel törekedtünk felhívni a gyerekek  figyelmét az 
egészséges életmódra – a testi és lelki egészségre. En-
nek keretében rendkívüli tanórák voltak többek közt a 
táplálkozásról, öltözködésről, tisztálkodásról, elsőse-
gélynyújtásról, biztonságos közlekedésről. A progra-
mokat sportversenyekkel színesítettük.

Városunk védőnője, Besnyi Krisztina beszélgetett 
az egészséges táplálkozásról, és a helyes tisztálkodás-
ról tanulóinkkal.

Nézics Attila és Tóth József, a Fonyódi Mentőala-

pítvány munkatársai az elsősegélynyújtás alapjait 
mutatta be és gyakoroltatta a gyerekekkel.

Kőmívesné Harkány Zsuzsanna és két munkatársa, 
a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatától önisme-
reti játékokat tanítottak, nagy sikerrel.

Kerékgyártó Dávid, a Fonyódi Városi Rendőrkapi-
tányságtól a biztonságos közlekedésről tartott  szem-
léletes, izgalmas tájékoztatást, megmozgatva a gyere-
kek fantáziáját. 

Lakatosné Dörnyei Katalin alapvető emberi érté-
kekről beszélgetett a gyerekekkel.

Jakodáné Jendrek Zsuzsanna a KEF elnöke egész-
ségfejlesztő, önismereti foglalkozásokat tartott. 

Versenyek színesítették a nap programját. Az iskola 
tornatermében Szerdahelyi Szilvia és Hajba Beatrix 
tanítónők irányításával mérték össze erejüket, ügyes-
ségüket, bátorságukat az alsós gyerekek. 

A sportcsarnokban Horváthné Kemenesi Beáta 
aerobik bemelegítője után a felsős diákok Kolozs 
László és Sterczel  Dóra irányításával sportolhattak. 
Jóleső fáradsággal távoztak gyerekeink. 

Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzájá-
rult a nap eredményességéhez, a Fábián Pékségnek 
pedig a finom pogácsát. 

Győriné Sulyok Magdolna

Idegennyelvi verseny
2014. december 12-én rendezték meg Marcaliban, a 

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában a „Kör-
zeti idegen nyelvi kommunikációs verseny”–t.

A verseny során közel harminc (hetedik és nyol-
cadik osztályos) tanuló mérte össze angol és német 
nyelvtudását egy hozott tárgy bemutatásával, szituá-
ciós-, valamint képleírásos feladatok spontán megol-
dásával.

A Palonai Magyar Bálint Átalános Iskolát Dörfler 

Enikő 7.a, és Szántó Zsom-
bor 7.b osztályos tanulók 
képviselték. 

A zsűri tagjai külön di-
cséretben részesítették az 
első helyezést elért Dörfler 
Enikőt.

Baksa Sándor

Bolhapiac
Évente egyszer vagy kétszer bolhapiacot rendezünk 

az iskolában.
Belőlünk, gyerekekből kofák lesznek, és izgatottan 

várjuk a felnőtt vagy gyerek vásárlókat. Kipakolha-
tunk az asztalokra mindenfélét: játékokat, ékszereket, 
írószert, fülhallgatót, szóval majdnem mindent. Töb-
ben saját készítésű kézműves árukat adnak el. Sok 
kicsi és nagy árul lelkesen, nemcsak a hangulat jó, 
hanem még a zsebpénzedet is gyarapíthatod.

Ha elindulunk körbe a padok körül, azt lehet halla-
ni, hogy mindenki alkudozik, és kérdezgeti, hogy mi 
mennyibe kerül. 

Ha jó üzleti érzéked van, jól kereshetsz, de persze 
semmit ne adj túl drágán, mert akkor a nyakadon ma-
rad az áru.

Ez az egész nagyon vidám és élvezetes dolog, gyere 
legközelebb te is, próbáld ki!

Fekete Györgyi
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Kertbarát hírek
A Fonyódi Kertbarátok Egyesülete 2014-ben is vál-

lalta a „Magyarország Legszebb Konyhakertje” or-
szágos verseny helyi lebonyolítását. 

Felhívásunkra a városból 18 kerttulajdonos neve-
zett be a meghirdetett kategóriákban /balkon, mini 
kert, zártkert 1 - zöldség, zártkert 2 - gyümölcs, zárt-
kert 3 - vegyes kert/. Egyesületi tagjainkból egy öt 
fős bizottság alakult, mely vállalta a verseny szigorú 
előírásainak megfelelő szemlézéseket. A vegetáció 
alatt két alkalommal kellett megtekinteni a kerteket 
és megadott szempontok szerint értékelni azokat. Két 
fő szempont vezérelte a versenyfelhívást:

1. alkalmazzon a kertművelő minél több bio-mód-
szert az ápolás során /pl. komposztkészítés és hasz-
nálat, öntözés esővízzel, permetlékészítés erjesztett 
gyógynövényekből, növényvédelem növénytársítá-
sokkal stb./

2. legyen madár-barát a kert /Etetők, odúk, itatók 
kihelyezése, búvóhelyek kialakítása, madaraknak 
élelmet is adó díszfák, díszcserjék ültetése/

Az ötletgazda felé mindkét szemléről jelentést kel-
lett készíteni. 

A szemlék kapcsán számtalan tapasztalattal lettünk 
gazdagabbak. Ahány kert, annyi módszer; ahány gaz-
da, annyi szempont. Itt is bebizonyosodott az a tény, 
hogy a kertésztudást nem lehet könyvekből megsze-
rezni, ehhez sok évi gyakorlati tapasztalat szükséges. 
A minket ért élményektől fellelkesülve néhány külön-
leges kertbe szerveztünk egy-egy látogatást a teljes 
tagságunk számára is. A tapasztalatcseréknek köszön-
hetően tagjaink szorgalmazták, hogy nevezzünk be 
szervezőként a következő évi versenyre is.

Ezúton is felhívom a figyelmét minden városunk-
ban kertészkedőnek, hogy figyeljék a helyi lapban, 

Tv-ben és plakátokon megjelenő felhívásunkat és 
jelentkezzenek a versenyre! Megéri az élmény és a 
tapasztalat!

A 2014-es versenyzők közül kettő főt két különbö-
ző kategóriában országos díjazásra terjesztettünk fel. 
Mindketten minisztériumi elismerésben részesültek. 
Ők:

Völgyvári Gyuláné, Erzsike közkert kategóriában 
/Közterületen, polgármesteri engedéllyel létesített 
haszonkertet két társasház között az Ady Endre utcá-
ban./

Fitos József nyugállományú alezredes, aki családi 
házának hatalmas kertjéből létesített zártkerti gyü-
mölcsöst, különleges korona alakítással. 

Díjazottjaink a Földművelésügyi Minisztérium 
dísztermében Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
minisztertől és Kovács Szilvia ötletgazdától vehették 
át az országos elismerésül szolgáló bronz plakettet és 
az oklevelet. Elismerő oklevélben részesült egyesüle-
tünk is a verseny lebonyolításáért. 

A helyi verseny kiértékelését ünnepi keretek között 
2015 februárjában tartjuk meg, minden résztvevő 
kerttulajdonos meghívásával.         Rajczi Erika, elnök

Ünnep a Kulturális Központban
December utolsó két hete a művelődési házban az 

ilyenkor szokásos felfokozott ritmusban telt. Az első 
karácsonyra készült a házban mindenki. Díszbe öltöz-
tetve, sokszínű programkínálattal, ajándékot árusító 
standokkal igazán lélekmelengetővé vált a közelgő 
ünnep. Komolyzenei koncertek, irodalmi előadás, 
gyermek és felnőtt táncbemutató, mókás gyermek-
műsor, kézműves foglalkozások, klubok helyszíne 
volt a ház, amely a város igazi közösségi terévé vált 
hirtelen. 

A programkavalkád, az emberközeliség új látogató-
kat, érdeklődőket hívott be. Jó volt részese, közremű-
ködője lenni mindennek.     Mellory
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Testet és lelket megmozgató edzések Fonyódon
- Thai Box: Tanulható a kezdőtől a profi szintig. 

Ajánlott fiúknak és lányoknak is korosztálytól füg-
getlenül, akár általános iskolásoknak, középiskolá-
soknak, fiataloknak, felnőtteknek és idősebbeknek 
is egyaránt. Fokozza az állólépességet, növeli a kon-
centráló képességet, párhuzamosan fejleszti az izom-
zatot, ízületet és a beidegzést. Kellőképpen leterhel, 
de ügyességi, dinamikussági fejlesztésre is törekszik. 
Mind emellett egy önvédelmi mechanizmust is segít 
elsajátítani váratlanul fellépő helyzetekre. Az edzések 
időpontja hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 17 
órától 18 óráig, szerdán 16.30-tól 17.30-ig tart.

- Brazil Jiu Jitsu: Nemcsak erősít és izmosít, hanem 
speciális önvédelmi technikákat is segít elsajátítani. 
Az izomerő mellett döntő a megfelelő küzdőtechni-
ka. A gyengébb fizikummal rendelkező is győzhet, 
ha reflexszerűen kiépült és tudatosan is elsajátított 
technikával rendelkezik. Ez a sport nem csak fiúknak, 
hanem lányoknak is ajánlott. Az edzések időpontja 
hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 18 órától 19 
óráig, szerdán 17.30-tól 18.30-ig tart.

- Kettlebell and primal move: A kettlebell nem 
más, mint egy tradicionális orosz mérőeszköz, ami 
nyolc kilogrammonként növekvő sorozatot alkot. Ki-
nézetre egy füles ágyúgolyóhoz hasonlít. Ez a vas-
golyó, egyszerűsége ellenére, egyedülállóan alkalmas 
az egész test megmozgatására. Segíti a törzsizmok 
megerősödését, ezzel kialakítja a helyes testtartást, 
támogatja a csigolyák rugalmas illeszkedését és az 
esetlegesen megjelenő sérvek visszafejlődését. Meg-
mozgatja az egész testet, és fokozza a zsírégetést. 

A primal move egy olyan, a kis gyerekeknél is meg-
figyelhető, alapvető mozgáselemekből összeállított 
gyakorlatsor, ahol a testünk minden ízülete megmoz-
dul, és a mozgásunk harmonikussá válik, remekül 
fejleszti a beidegzést, egyensúlyba hozza az ideg-
rendszert. Az edzés időpontja szombaton 17 órától 18 
óráig tart.

Lehetőség van még két különleges harcművészet 
elsajátítására is, a Kung-fu és a Thai chi edzésekre 
pénteken 15 órától kerül sor.

- Zumba - Szilágyi Eszterrel szerda esténként 18.30 
-tól 19.30-ig.

- Jóga - Pöttendi Zsuzsanna oktatóval - péntek es-
ténként 19.00 órától.

 Az edzésekről  érdeklődni  lehet a következő tele-
fonszámon: 06-30/551-9171

Muskó Zoltán

Országos Diákolimpiai Floorball elődöntő

December 17-én rendezték meg Komáromban a 
Floorball elődöntőket. A tornán a II., III. és a IV. kor-

csoport játékosai vettek részt. Iskolánk öt csapattal 
vett részt az elődöntőn.

A tornán elért eredmények:
II. korcsoport lány       2. hely
II. korcsoport fiú          7. hely
III. korcsoport lány      3. hely
III. korcsoport fiú         3. hely
IV. korcsoport lány      4. hely

Az országos döntőre a II. korcsoportos lányok 
jutottak be. Csapat tagjai: Horváth Áfra, Horváth 
Luca, Jakab Sára Luca, Rákóczi Gréta, Szabó Száva 
Hargita, Szerdahelyi Dorka.

A csapatokat felkészítették: Tarcsay György, 
Chatziharalampous Georgios és Kolozs László.

Köszönjük a Fonytonnak az utazásunkhoz való 
hozzájárulást.              Kolozs László
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Keveset használt, BRIGGS 35 HP motoros kapálógép eladó!  

 Tel.: 06-30/916-4859 

120 literes, gáz üzemű, nem kéményes boyler eladó!  
 Tel.: 06-30/361-1585

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

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

Apróhirdetések
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Figyelem!
A bölcsőde 2015-ben is szeretettel várja az időszakos 

gyermekfelügyelet szolgáltatására jelentkező családokat!
Időpontja: minden héten kedden, szerdán 8.30-12.00 között. 

Érdeklődni: 361-442
Találkozzunk idén is!




