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Fonyód Kártya:
meghosszabbított
érvényesség

A Fonyódi Polgármesteri Hivatalban a személyes 
ügyfélfogadás szünetel! 

Tisztelt Fonyódiak! Tisztelt Lakos-
ság!

Felhívjuk a Kedves Fonyód Kártya 
tulajdonosok figyelmét, hogy a kialakult 
helyzetre való tekintettel, Fonyód Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
2019. évre érvényesített Fonyód Kártya 
hatályát 2020. május 31-ig kiterjeszti! 

Ezért kérjük, hogy ne keressék érvé-
nyesítő matricák miatt ügyfélszolgá-
latunkat a Polgármesteri Hivatalban, 
hiszen a személyes ügyfélfogadás át-
menetileg szünetel! 

Részletes tájékoztatót és a Fonyód 
Kártya szabályzatát a www.fonyod.hu 
weboldalon olvashatják! 

Figyelemmel az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményei-
nek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről szóló 
41/2020.(III.11.) Korm. rendeletben 
foglaltakra tájékoztatjuk ügyfeleinket 
az alábbiakról:

2020. március 16. napjától hatá-
rozatlan ideig szünetel a személyes 
ügyfélfogadás, ügyeiket ezen idő alatt 
kizárólag telefonon vagy elektronikus 
úton intézhetik.

Telefonos elérhetőségeink:
Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, 
Péntek: 8:00-12:00
• központi ügyfélszolgálat: 06 85 

562-980

• adóügyek: 06 85 562-982;
06 85 562-983;
06 85 562-995
• anyakönyvi ügyek: 06 20 279-5779

Az anyakönyvi eljárásokkal kapcso-
latos ügyintézés során, amennyiben 
a személyes megjelenés szükséges, 
kérjük, hogy szíveskedjenek előzetesen 
telefonon egyeztetni.

Szíves megértésüket köszönjük. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a koronavírussal kapcsolatban 
folyamatosan frissülő információkat az 
alábbi oldalakon olvashatnak:

- az önkormányzat részéről: Fonyód 
város honlapja: www.fonyod.hu

- a kormány részéről: koronavirus.
gov.hu

Az intézkedés visszavonásig érvé-
nyes! 

KÖZLEMÉNY
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében 
hozott 46/2020. (III. 16.) kormányrendelet értelmében

2020. MÁRCIUS 17-TŐL
TILOS A KÖZGYŰJTEMÉNYEK,

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK
LÁTOGATÁSA,

ezért a
Fonyódi Művelődési Központ, Könyvtár

(Ady Endre u. 17.) és a
Muzeális Gyűjtemény

(Bartók Béla u. 3.)
határozatlan ideig 

ZÁRVA tart.
(A kikölcsönzött könyvek meghosszabbításra kerülnek, késedelmi díjat 

senkinek nem számítunk fel.)

Megértésüket köszönjük!

Telefonon és e-mailben elérnek bennünket: 

Könyvtár: 
20/380-37-78; konyvtaros@fonyod.hu

Művelődési Központ: 
20/320-55-99; muvelodesihaz@fonyod.hu

Múzeum:
20/297-8074; muzeum@fonyod.hu

Vigyázzanak magukra, idős rokonaikra, szomszédaikra,
szüleikre, nagyszüleikre!
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Tisztelt Fonyódiak! Tisztelt Lakosság!
A koronavírus egy világjárvány, mely-

nek a leginkább veszélyeztetett korosz-
tálya az idősek. A megelőzés és véde-
kezés egyik alappillére, hogy megvédjük 
időseinket.

Ezért ténylegesen fontos, hogy az 
idősek maradjanak otthon! Azért, hogy 
ne csak egy szlogen legyen ez a kérés, 
ténylegesen segíteni kell Őket, hogy ne 
szenvedjenek hiányt semmiben. Fo-
nyód Város Önkormányzata is min-
dent megtesz, hogy gondoskodjon az 
ellátásukról. Ezt a feladatot az önkor-
mányzat a Szociális Központ bevoná-
sával végzi.

Megfelelő és szakszerű ellátást csak 
a Szociális Központ felkészült dolgozói 
segítségével lehet biztosítani.  A Szoci-
ális Központ alkalmas és felkészült a 
helyzet kezelésére és a fonyódi lakcím-
mel rendelkező idősek szükség szerinti 
megsegítésére!

Az épület fertőtlenítése megtörtént, 
melyet folyamatosan végeznek az in-
tézmény dolgozói.

A központ által biztosított ellátások 
és azok változásai:

Idősek nappali ellátása:
Az idősek nappali ellátása átmeneti-

leg az intézményben szünetel! Az idős 
ellátottakat otthonukban gondozzák a 
továbbiakban a Szociális Központ mun-
katársai!

A programok átmenetileg szünetel-
nek!

Étkeztetés:

A napi egyszeri meleg étel 
egyszerhasználatos dobozokban kerül 
biztosításra étkezőinknek.

Házi segítségnyújtás:
A szolgáltatása továbbra is biztosí-

tott, korlátozva a legszükségszerűbb te-
vékenységekre (személyi higiénia, élel-
miszer és gyógyszer beszerzés, postai 
ügyintézés).

Család- és gyermekjóléti szolgálat:
A személyes ügyfélfogadás korlá-

tozásra került, csak halaszthatatlan 
ügyek esetében van rá lehetőség mun-
kaidőben, előzetes egyeztetés alapján.

Családlátogatás csak krízishelyzet-
ben, súlyos veszélyeztetettség vagy 
hatósági megkeresés alapján történik!

Telefon: 
+36-85/560-212
+36-20/238-2467
Kérjük, ha Önnek tudomása van arról, 

hogy egy idős polgár segítségre szorul, 
őket a Szociális Központ telefonszáma-
inak megadásával, vagy az intézmény 
Önök általi megkeresésével segítsék! 

Ezt követően a Szociális Központ 

A veszélyhelyzet megszűnéséig  érvényesek 
maradnak a lejáró személyes okmányok

A magyar állampolgárok Magyar-
ország területén hatályos, lejáró hi-
vatalos okmányai a kormány által ki-
hirdetett veszélyhelyzet megszűnését 
követő 15 napig érvényesek.

Az élet- és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, il-
letve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségé-
nek és életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzet során teendő 

munkatársai felveszik az érintettel a 
kapcsolatot.

A folyamat egy nyomtatvány kitölté-
sével veszi kezdetét, mely szerint kéri 
a szolgáltatást: úgy, mint  vásárlás, 
gyógyszerkiváltás. Fontos kiemelni, 
hogy ez heti egy alkalommal történik!  A 
termékek esetén termékválasztási lehe-
tőséget nem tudunk biztosítani.

A kérelemmel, illetve annak aláírá-
sával az ellátott vállalja, hogy otthon 
marad!

A hívásokat adott napon rögzítjük, 
a szolgáltatást a rá következő naptól 
biztosítjuk!

Elérhetőségek:
+36-85/560-212
+36-20/382-1148
+36-20/382-1020
Amennyiben valaki kórházi ellátásra 

szorul és ez idő alatt a háziállata, vagy 
háziállatai ellátás nélkül maradnak, ak-
kor az állatok a gyepmester gondozá-
sába kerülhetnek átmenetileg, vagy a 
közterület felügyelet fog róluk gondos-
kodni. Erről kérjük az intézményt érte-
síteni, amennyiben szükséges és sem 
hozzátartozó, sem ismerős, szomszéd 
nem tud rajtuk segíteni.

Nyomatékosan kérjük a 65 év felet-
tieket, hogy MARADJANAK OTTHON!

Megértésüket és együttműködésü-
ket köszönjük!

 Vigyázzunk egymásra!
  Fonyód Város
  Önkormányzata

intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet hatályba lépését, 
azaz 2020. március 12-t követően le-
járó okmányok érvényesek maradnak. 
A rendelkezés a magyar állampolgá-
rok Magyarország területén hatályos 
valamennyi hivatalos okmányára vo-
natkozik.

 Forrás:
 www.kormanyablak.hu
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Az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód tájékoztatója!
Tisztelt Betegeink! Felhívjuk szí-

ves figyelmüket, hogy 2020.03.16-tól 
intézményünkben az Egészségügyi 
Minisztérium rendelete szerint visz-
szavonásig csak SÜRGŐS MŰTÉTI 
betegellátást lehet igénybe venni. Az 
eddig kiadott időpontok nem érvé-
nyesek.

A honlapon található rendelési 
idők átmenetileg felfüggesztésre 
kerülnek!

Alábbi szakrendeléseink bizonyta-
lan ideig szünetelnek (korlátozottan 
elérhetőek), ezeken a területeken te-
lefonon történő konzultáció áll ren-
delkezésre:

- általános ultrahang
- reumatológia
- orthopédia
- gasztroenterológia
- pszichiátria
- urológia
A fel nem sorolt szakrendeléseink 

igénybevétele esetén is kérjük telefo-
non történő egyeztetését intézetünk-
kel. 

Központi telefonszám: 06-85-560-
970, 06-85-560-980 

Megértésüket köszönjük!
Kérjük Betegeinket, hogy intéz-

ményünket csak indokolt esetben 
keressék fel. Amennyiben köhögnek, 
lázasak, nehézlégzésük van és a tü-
netek jelentkezését megelőző 14 nap-
ban szoros kapcsolatban voltak új ko-

ronavírussal fertőzött személlyel vagy 
az új koronavírus fertőzéssel érintett 
területen jártak, kérjük, ne üljenek le a 
váróteremben, hanem telefonon kon-
zultáljanak háziorvosukkal a további 
intézkedések megtétele érdekében! 

Gyógyintézetünkben az alábbi 
rendkívüli intézkedések kerültek 
bevezetésre: 

• belépéskor kötelező kézfertőtlení-
tés (dolgozók,betegek,hozzátartozók)

• rendszeres tájékoztatás email, 
honlap

• krónikus ellátások kifuttatása, 
szüneteltetése

• egynapos ellátások kifuttatása, 
újak nem előjegyzése, ide nem értve 
a sürgősségi ellátást 

• minden páciens a recepción je-
lentkezik, kitölti a kérdőívet /járt-e 
külföldön, találkozott-e lázas beteg-
gel, volt-e láza, köhög, van-e nehéz-
légzése/

• gyógyszer javaslatokat telefonon 
keresztül intézzük és postázzuk a be-
tegnek

• telefonon anamnézis, kikérdezés 
szükség esetén háziorvos, sürgős-
ségire irányítás, valószínűsíthetőség 
esetén mentő hívása Kaposvár 

Infektológiai osztály:
• E recept-re való áttérés, fokozot-

tabb kihasználása
• óránkénti takarítás, fertőtlenítés, 

szappanadagolók ellenőrzése

• a fogorvosi ellátások csak sürgős 
esetekre korlátozódnak

• a környező szociális intézmények 
telefonon érdeklődjenek a beteg ellá-
tásról

• 03.16-tól korlátozott számban 
léphetnek az intézménybe a pácien-
sek.

A szükséges intézkedéseket in-
tézményünk az EMMI-vel, és a helyi 
Operatív Törzzsel együttműködve fo-
lyamatosan aktualizálja.

Kérem szíves együttműködésüket!

  Dr. Bárczi Tamás
  igazgató

Látogatási
tilalom
visszavonásig! 

A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ határozatával látogatá-
si tilalmat rendelt el 2020. már-
cius 17-től visszavonásig: 

• szakosított ellátást nyújtó 
szociális intézményre

• a gyermekjóléti alapellátás 
keretében működő családok át-
meneti otthonára és gyermekek 
átmeneti otthonára, 

• a gyermekvédelmi szakellá-
tást biztosító intézményekre és

• a javítóintézetekre.
A látogatási tilalom kiterjesz-

tésével egyidejűleg a gyermekek 
egészségének megőrzésének 
érdekében az intézményekből 
kijárási tilalmat rendeltek el.

Az éjjeli menedékhely kivéte-
lével azonnali felvételi zárlatot 
rendeltek el Magyarország ösz-
szes szociális szakosított ellá-
tást nyújtó intézményében.
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Fonyódon elégedettek a vendégéjszakák számával! 

Zavartalanul működik a
Városüzemeltetés

Az elmúlt időszakban néhány inter-
netes portál közölt egy hírt, mely sze-
rint Fonyódon jelentősen lecsökkent 
a vendégéjszakák száma 2019-ben, 
mindezt a Központi Statisztikai Hiva-
tal kimutatására hivatkozva tették. 

A cikk azonban félreérthető, hiszen 
azt nem hangsúlyozza a szerző, hogy 
a kereskedelmi szálláshelyek forgal-
máról készült kimutatás, a magán-
szálláshelyek adatai ebben nem sze-
repelnek. 

Tekintettel arra, hogy a 
Fonyódligeten lévő Erzsébet Tábor az 
elmúlt nyáron nem üzemelt, valamint 
a Bélatelepi Napsugár Kempingben is 
felújítás zajlott, így természetesen a 
kereskedelmi szálláshelyek vendég-
éjszakáinak számában megjelenik 
csökkenés. De összességében az 
Önkormányzat adatai szerint a besze-
dett idegenforgalmi adó tekintetében 
nem tapasztalható jelentős változás. 

„A tavalyi évben nem működött a 
gyermektábor Ligeten, ez körülbelül 
60-80 ezer gyermek vendégéjszaka, 
ami korábban ott keletkezett, tavaly 

A veszélyhelyzet dacára a Város-
üzemeltetés munkatársai is helyt 
állnak a munkájukban. Ebben az idő-
szakban is folyamatosan tisztán tart-
juk Fonyód területét. A közterületek, 
sétányok gereblyézése, seprése mel-
lett a hulladékok, levelek összesze-
dése, illetve a strandokon összegyűlt 
uszadékok összeszedése és elszállí-
tása is megtörtént.

A Piacnál lévő árok kitisztítása mel-
lett a játszótéri eszközök folyamatos 
karbantartását és az előforduló hibák 
kijavítását, illetve a felújításokat is el-
látták kollégáink.

A köztéri fák metszése és ezen le-
vágott faágak beszállításra kerültek. 
A Csisztai út tisztítása folyamatos. 
A fák metszése, illetve felnyesése, a 
strandon az öreg fűzfák megújítása a 
tavasz megérkeztével aktuálissá vált. 

valóban hiányzott. Az idegenforgalmi 
adóbevételeink és a vendégéjszaká-
ink száma a magánszálláshelyekkel 
együtt azonban csak minimálisan 
csökkentek. A táborban 3-4 ezer ven-
dégéjszakát vettek igénybe a felnőt-
tek, az ebből adódó bevételek hiányoz-
tak.” - tisztázta a helyzetet Hidvégi 
József, polgármester.

Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy 
a magánszállásadók is pályázhassa-
nak néhány millió forint fejlesztésre, 
ezzel is ösztönzve őket az engedély 
kiváltására és az idegenforgalmi adó 
megfizetésére.

	 	 										szerkesztőség

A Sándortelepi strandon a lámpák ja-
vítására is sor került.

Eltávolítottuk a feleslegessé vált, 
aktualitását vesztett hirdető táblákat 
a városban. Elvégeztük az intézmé-
nyeknél és a szociális bérlakásoknál 
felmerülő karbantartási munkákat.

Szokásos, minden hónapban elő-
forduló munkáinknak is eleget tettünk: 
a Piac területét folyamatosan tisztán 
tartjuk. Plusz feladatként a területen 
található asztalokat rögzítettük. Az itt 
található illemhelyek üzemeltetése, il-
letve felügyelete is akadálymentesen 
megtörtént. 

A város még aktuálisan megtartott 
rendezvényeinek lebonyolításában 
szintén segédkeztek kollégáink.

	 	 						Kristóf	Györgyné

Tisztelt Véradók!
A tavaszi véradás időpontja

a következő:
2020. április 9. 10-15.30-ig

Helyszín:
Rendelőintézet, Fonyód

Szeretettel várunk mindenkit,
aki tud segíteni (aki nem járt 

külfödön és egészséges)!
Kérem, hogy a véradáshoz a

személyes okmányait hozza el!

Sándor Éva
Somogy Megyei Vöröskereszt

véradás szervezője
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Fonyód Város Önkormányzat 
Polgármestere a 45/2020. (III.14.) 
Kormányrendelet 2.§ szerint kapott 
felhatalmazás alapján, a bölcsődei 
és óvodai ellátást végző intézmény 
vonatkozásában a

FECSKEPART ÓVODA ÉS BÖL-
CSŐDE intézményben 2020. márci-
us 25. szerdától rendkívüli szünetet 
rendel el!

Amennyiben a gyermek otthoni 
felügyelete nem megoldható - a szü-
lő indokolt igénye esetén - a gyer-
mekfelügyeletet ügyeleti ellátás for-
májában biztosítjuk. 

Kiemelten kérjük Önöket, hogy fel-
ügyeleti igényüket megelőző munka-
nap 12 óráig jelezzék az intézmény-
nek az alábbi telefonszámokon! 

Telefon: 
Óvoda: 

+36-20/380-4378; 
+36-30/257-3790

Bölcsőde
+36-20/380-4810

Március elején megnyitásra került a 
gyerekek és szüleik legnagyobb örömé-
re a felújított, kibővített játszótér a Fá-
cános Palánkvár területén. Ez a terület 
kiválóan alkalmas egy akár egész na-
pos program biztonságos eltöltésére ki-
csiknek és nagyoknak. Hatalmas füves 
sík, illetve dimbes-dombos terület, mely 
majdnem teljesen körbezárt, különböző 
játékok színterévé válhat az elkövetke-
zendő időben.

A pályázatból megvalósult fejlesz-
tésről további tájékoztatást kaptunk 
Hidvégi József, Fonyód polgármeste-
rétől: „Ezen a területen már voltak játszó 
elemek, ezek időben tönkrementek, ke-
vés elem volt ezen a területen. Körülbe-

2020. március 18. és 31. között a bar-
csi, csurgói, fonyódi és tabi Kormány-
ablakokban működő NAV-ablakokban 
szünetel az ügyfélfogadás. 

Az adóügyek döntő többsége elekt-
ronikusan is intézhető, ezért a hivatal 
kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elekt-
ronikus vagy telefonos ügyintézést, 
elkerülve a személyes megjelenést és 
a sorban állást. A NAV általános tájé-
koztatórendszere, a NAV Infóvonal a 
1819-es telefonszámon hívható.   

A járványhelyzetben a NAV igyek-

Ügyfélfogadási szünet a barcsi, csurgói, fonyódi 
és tabi KAB ablakban

Lezárásra kerültek a fonyódi
játszóterek

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Lakosság! 

lül 2 éve adtunk be egy Leader Pályáza-
tot, amin nyertük 5,5 millió Forintot egy 
új játszótérnek a megépítésére, amiről a 
képviselő testület döntött, hogy ide ke-
rüljön a Fácános Palánkvárba. Egyezte-
tések folytak az ingatlan tulajdonosával, 
az Egyházzal, ők hozzájárultak, és aztán 
elkezdődött a kivitelezés.”

Sajnálatos módon a megnyílt ját-
szótér a többi Fonyódon található ját-
szótérrel együtt a veszélyhelyzet ki-
hirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 
Kormányrendelet alapján a koronaví-
rus járványra való tekintettel határo-
zatlan időre bezárásra kerültek.

szik minimalizálni az ügyfeleire és 
munkatársaira ható kockázatokat. A 
hivatal, az Operatív Törzs ajánlásaival 
összhangban változtat ügyfélfogadási 
gyakorlatán és a várakozókat üteme-
zetten fogadja. Ez azt jelenti, hogy az 
ügyféltérben egyszerre csak annyi ügy-
fél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgála-
ti ablak nyitva van.

Ha az ügyfelek mindenképpen szük-
ségesnek érzik a személyes megjele-
nést, a hivatal kéri, hogy foglaljanak 
időpontot. 

Időpontfoglalás nélkül csak rendkí-
vül indokolt esetben keressék fel sze-
mélyesen a NAV ügyfélszolgálatát!

 Püspök-Poszovácz Gabriella
 sajtóreferens
 06-30/699-40-55
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Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, 
evangélikus lelkész a következő sza-
vakkal üzent híveinek a koronavírus 

Dr. Fauszt Terézia, belgyógyász 
főorvosnő véleményére is kíváncsiak 
voltunk a sajnos most már a környé-
künket is elérő járvány tekintetében. A 
doktornő jelen helyzetben is optimis-
tán látja a világ helyzetét. Mindenkép-
pen fontosnak tartja, hogy éljünk azzal 
a lehetőséggel, hogy igenis lassítható 
a vírus terjedése. Ehhez csupán egy 
dologra kell figyelnünk: kerüljük, vagy 
legalábbis csökkentsük az emberek-
kel való találkozást. Mindemellett 
fontos még az immunrendszer fel-
erősítése nagy adag C, illetve D-vita-
minnal.

„Ezüstkolloidot is ajánlok mindenki-
nek, mert az ezüstkolloid nemcsak a 
baktériumokat, hanem a vírusokat is 
megöli. 650 kórokozót tud megölni, te-
hát megelőzésnek azt ajánlanám, hogy 
mindenki egy pohár vízbe tegyen egy 
evőkanál ezüstkolloidot.” - ismertette a 
főorvosnő a saját tapasztalatát is. 

Ezen kívül az Aloe Vera jótékony ha-
tását is taglalta a doktornő, és a nap-
sütés természetes gyógyhatására is 
felhívta a figyelmet: akár egy délutáni 
napozás az udvarban, vagy a teraszon 
is jótékony hatással lehet szerveze-
tünkre. Így is D vitaminhoz jutunk és a 
meleg is ellensége a vírusoknak.

„Nagyon érdekes, hogy szappannal 
kell kezet mosni. Nem biztos, hogy min-
dig alkoholos fertőtlenítőt kell használ-
ni, mert a vírusnak van egy lipid (zsír) 
burka, amit nagyon jól felold a szappan. 

Dr. Fauszt Terézia üzenete! 

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna szavai

Tehát naponta többször mossunk szap-
pannal alaposan kezet és szerintem ak-
kor már mindent megtettünk.” - hívta fel 
a figyelmet Dr. Fauszt Terézia.

Az idősek védelme érdekében, a 
gyógyszertárakban bevezetett köny-
nyített gyógyszer átvételt üdvözölte a 
doktornő is. Bárki kiválthatja a felhő-

be feltett gyógyszereket. Ehhez csu-
pán vinni kell a beteg TAJ kártyáját, 
meg az átvevő személyi igazolványát 
és már át is vehetik a felírt gyógy-
szereket. Természetesen ebben az 
esetben is (ha lehet) inkább a fiatal 
hozzátartozókat kell megkérni erre a 
feladatra.

Megtudtuk azt is, hogy bár sokáig 
kitartottak a rendezvények tekinteté-
ben a Feng Shui Galériában, egy ideje 
már ott is szünetelnek a megnyitók és 
előadások. 

„Úgy tervezzük, hogy április végéig 

szünetel minden, úgy a rendezvények, 
mint a tanfolyamok. Április végén majd 
meglátjuk, hogy a május 16-i Feng Shui 
találkozót eltoljuk-e vagy már meg le-
het tartani. Elképzelhető, hogy júniusra 
tesszük, vagy hát legrosszabb esetben 
őszre. Egyelőre várakozó állásponton 
vagyunk.” - tájékoztatott a doktornő.

A doktornő legfontosabb üzene-
te minden fonyódi és magyarországi 
lakosnak: „Még	 egyszer	 kérek	 min-
denkit,	 hogy	 maradjon	 otthon!	 Főleg	
aki	 külföldről	 érkezett	 haza,	 vagy	 a	
környezetében	 olyan	 ember	 van,	 aki	
esetleg	 külföldön	 tartózkodott	 hu-
zamosabb	 ideig.	 A	 karantént	 vegyük	
komolyan!	Mindenki	maradjon	otthon!	
Meg	lehet	oldani	ezt	a	helyzetet	úgy,	
hogy	nem	kell	feleslegesen	üzletekbe	
járni.	És	annyit	még:	nem	kell	felvásá-
rolni	mindent!”

	 	 										szerkesztőség

járvány miatti #maradjotthon felhívás-
sal kapcsolatban:

„Ezekben a napokban különösen is 
sokat halljuk azt a televízióból, rádióból 
is és olvashatjuk különböző szórólapo-
kon, hogy maradjunk	otthon,	mert	ez-
zel	 tudunk	 legtöbbet	 tenni	 a	magunk	
és	mások	 egészségéért. A Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Püspöki Ka-
rának a kérését tiszteletben tartva, így 
mi	sem	tartunk	nyilvános	alkalmakat,	
sem istentiszteletet, sem Biblia órát. 
Hiszen így tudjuk elsősorban azokat 
az idős testvéreinket megvédeni a fer-
tőzéstől és a komolyabb szövődmé-
nyektől, akik akár hétről hétre itt ülnek 

a templom padjaiban. Ez a kérésünk, 
hogy talán a megelőzésben ezzel tud-
juk a legtöbbet tenni magunkért, a csa-
ládunkért, egymásért, hogyha otthon 
maradunk és kivárjuk azt csendes türe-
lemmel, az Isten kegyelmében és gond-
viselésében bízva, amíg ez a veszély-
helyzet majd elvonul felettünk és újra 
együtt lehetünk majd az Isten házában 
és az egymással való találkozásban. 
Így kérek erre én is mindenkit és kívá-
nom azt, hogy az Isten áldása legyen 
velünk, álljon mellettünk a kegyelmével 
és erősítsen meg minket szent lelkével 
a találkozásig. Erős vár a mi Istenünk! 
Isten velük!”
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Felhívjuk a nyaralóba leköltöző 
ingatlan tulajdonosok figyelmét, 
hogy az önkormányzati rendele-
tekben meghatározott szezonális 
időszak előtt a honlapunkon meg-
található értékesítő helyeken be-
szerezhető többlethulladékos 
zsákban történő kihelyezéssel 
vehetik igénybe a szolgáltatást. 
A nem többlethulladékos zsákban 
kihelyezett hulladékot a szolgál-
tató nem köteles elszállítani. Kér-
jük, szíveskedjenek ennek megfe-
lelően eljárni! 

A vészhelyzetre való tekintettel 
továbbra is számítunk együttmű-
ködésükre és kérjük, hogy mun-
katársaink egészségének megőr-
zés, a fertőzésveszély csökkentése 
érdekében a hulladékgyűjtő edények-
be - kukákba - kizárólag lezárt zsá-

A PELSO-KOM Kft. közleménye 

kokban helyezzék el a hulladékot. 
Akinek nincs gyűjtőedénye az dupla 
zsákban tegye ki a közterületre a hul-
ladékot a szállítási nap reggelén. 

A Lengyeltóti, Zrínyi utca 1-3. 
szám alatti ügyfélszolgálati irodá-
ban a személyes ügyfélszolgálat 
határozatlan ideig szünetel. Kér-
jük, ügyintézés miatt szíveskedje-
nek telefonon, postai levél útján, 
illetve elektronikus levélben meg-
keresni társaságunkat az alábbi 
elérhetőségek egyikén:

Postacím:
8693 Lengyeltóti, PF.: 37. 

Email cím:
info[kukac]pelsokom.hu

Telefon: 85/530-076, 85/530-077, 
85/530-118, 85/530-119

Megértésüket,
együttműködésüket köszönjük! 

PELSO-KOM Nonprofit Kft.

Friss, hiteles információkért keressék a
www.koronavirus.gov.hu vagy a www.fonyod.hu 

weboldalakat!
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Májustól új helyszínen, új arculattal, 
újdonságként orvos-kozmetológus ál-
tal végzett esztétikai beavatkozások-
kal, tanácsadással várjuk a szépülni 
vágyó vendégeinket a Balaton Áruház 
első emeletén. 

Immáron 150 nm-en, kifinomult 
hangulatú, exkluzív enteriőrben biz-
tosítjuk a szépüléshez, feltöltődés-
hez, relaxáláshoz a kiemelkedően 
magas színvonalú feltételeket. Az új 
Dermiszben az orvos-esztétikai beavat-
kozások, mint a BOTOX, hialuronsavas 
töltőanyagok, GUNA BIOLIFTING, 
PROFHILO - BIO-REMODELING, és a 
high-tech, bio és naturkozmetikai ke-
zelések tökéletesen kiegészítik egy-
mást! A májusra tervezett átadásig 
pedig egy 15 részes videó sorozatban 
követhetitek az építkezést, megtudhat-

Megújul, átalakul a Dermisz Szépségszalon!

Felelősséggel döntsünk! 

játok milyen újdonságokkal készülünk 
és a videókból megismerhetitek ven-
dégeink személyes véleményét is a 
szalonunkról. A videókat a megjelenés 
ütemében weboldalunk főoldalára, a 
dermiszkozmetika.hu-ra is feltöltjük. 
Az eddig megjelent részeket és az új-
donságokat is megtaláljátok itt. Amíg 

Amennyiben járt külföldön (a kor-
mányrendeletben meghatározott or-
szágok valamelyikében - Irán, Kína, Dél 
- Korea, Izrael és Olaszország), illetve 
az Ön családtagja külföldről érkezik 
haza és egészségügyi vizsgálat során 
a COVID-19 fertőzés gyanúja nem me-
rült fel, a hazaérkezése után két hétig 
hatósági házi karanténba kell vonulnia! 
A kijelölt járványügyi hatóság az érin-
tett személyeket nyilvántartásba veszi, 
a hatósági házi karanténra vonatkozó 
szabályok betartását a rendőrség el-
lenőrzi.

Akinél az egészségügyi vizsgálat 
során a COVID-19 fertőzés gyanúja fel-
merül, ők kijelölt karanténba kerülnek, 
amely kórházi elszigetelt elhelyezést 
és kezelést foglal magában. 

Ebből következően fontos tisztázni, 
hogy akik hatósági házi karanténba 
kerülnek, az ő esetükben a fertőzés 
gyanúja nem áll fenn, csupán elővi-
gyázatosságból kerül bevezetésre ez 
a protokoll. 

A karanténba kerülő személyek ellá-
tásáról szükség esetén a Polgármes-
ter irányításával a város gondoskodik.

Hangsúlyozzuk, hogy a külföldről 
hazatérőknek nyomatékosan javasolt 
az önkéntes karantén vállalása akkor 

elkészül új szalonunk, addig is dolgo-
zunk és várunk benneteket szeretettel.

Dermisz Kozmetika
Fonyód, Dísz tér

dermiszkozmetika.hu
Bejelentkezés:
06 30 267 9371

is, ha nem azokból az országokból tért 
haza, amelyekre a beutazási tilalom 
vonatkozik (Irán, Kína, Dél - Korea, Izra-
el és Olaszország) és akkor is, ha már-
cius 11-e előtt érkeztek haza, a beuta-
zási tilalom bevezetését megelőzően.

Továbbra is kérjük tőlük, hogy mun-
kaidőben regisztráljanak a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatalnál:

Hétfőtől - Csütörtökig:
8:00-tól - 16:00-ig;

Pénteken:
08:00-tól - 12:00-ig.

Telefon: 06-85/562-990

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ön-
kéntes karantén vállalásakor az egy 
háztartásban élőket is regisztráljuk. 
Amennyiben ők is karanténban marad-
nak (amit ajánlunk), akkor azt a mun-
káltatójuk felé jelezni kell, nem ele-
gendő az önkormányzatot értesíteni! 
Cselekedjen mindenki felelősséggel! 
Vigyázzunk egymásra!



10

2020. április

Gondolatok húsvétra készülődve

Húsvéti népszokások

Néhány nap múlva véget ér a hús-
véti előkészületi idő, a nagyböjt, amely 
Jézus sivatagi böjtjének emlékére tar-
tott negyvennapos böjt. A húsvéti elő-
készületek virágvasárnappal zárulnak, 
melyet a nagyhét követ, s a húsvéti 
ünnepkör a pünkösddel zárul. Virágva-
sárnap a nagyböjti előkészület csúcs-
pontja is, mert a Jeruzsálembe való 
megérkezést jelenti. Nagycsütörtök 
az utolsó vacsora emléknapja, az Eu-
karisztia alapításának ünnepe. Nagy-
pénteken „csonka misét” tart a pap, 
ilyenkor, igeliturgia van, a kereszthódo-
lattal. Nagyszombat a húsvét vigíliája, 
az év legszebb szertartása.

A mai, technikailag fejlett világunk-
ban egyre kevésbé ismertek az ünne-
pek szokásai. Így ezzel az írással a 
célunk, hogy röviden bemutassuk a 
húsvéti ünnepkört, s annak legfonto-
sabb jelképeit, hozzá kapcsolódó régi 
népszokásokat. 

A húsvét mozgó, keresztény ünnep, 
Jézus Krisztus feltámadásának ünne-
pe. Az időpontját 325-ben 
a niceai zsinat a tavaszi 
napéjegyenlőséget (márc. 
21.) követő holdtölte utá-
ni első vasárnapban álla-
pította meg. Idén április 
12-re esik húsvétvasárnap, 
ekkor ér véget a 40 napig 
tartó böjt is, innét szárma-
zik az ünnep elnevezése, a 
hús-vét szavunk.

Sok jelkép és szimbólum 
kapcsolódik húsvéthoz, 
ilyen például a mindenki ál-
tal jól ismert húsvéti tojás, 
ami az újjászületés és a termékenység 
jelképe. Húsvéti szimbólum a barka 
is, amely bolyhos virágainak a régiek 
gyógyerőt tulajdonítottak. Úgy tartot-
ták, hogy a családi tűzhelybe dobva 
megvédi a házat a bajoktól, elfogyasz-
tása pedig elmulasztja a torokfájást. 

A legősibb húsvéti jelkép az áldo-
zati bárány, amely Jézust jelképezi. A 
másik állat, a nyúl megjelenése már 
nehezebben magyarázható. Az ünnep 

A húsvéthoz, mint a tavaszvárás-
hoz kapcsolható zsidó ünnep héber 
neve „pészah”. A szó „kikerülés”- t , 
elkerülés-”t jelent, utalva arra, hogy a 
halál angyala elkerülte a zsidóknak bá-
rány vérével megjelölt házait. A kato-
likus kereszténységben böjtnek neve-
zett, valójában „húshagyó” táplálkozási 
időszak után ezen a napon, szabad 
először húst enni. Erre utal a magyar 
húsvét szó is: a hús magunkhoz véte-
lének első napja. A böjt utolsó heté-
nek neve „nagyhét”. Húsvét a keresz-
ténység legnagyobb ünnepe. Jézus 
- pénteki keresztre feszítése után - a 
harmadik napon, vasárnap feltámadt, 

halálával megváltotta az emberek bű-
neit, feltámadásával győzelmet aratott 
a halál felett. Húsvétvasárnap ünnepi 
szentmisét tartanak. Az ételszentelés 
hagyománya is ehhez a naphoz tarto-
zik. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, 
a bor Krisztus vérét jelképezi.

Szent Pál apostol szavai adjanak 
erőt számunkra Húsvét ünnepére: „Ha 
tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, 
hogy Krisztussal együtt élni is fogunk, 
mert tudjuk, hogy Krisztus, miután fel-
támadt a halottak közül, már nem hal 
meg, s a halál többé nem uralkodik raj-
ta.” (Róm 6,8-9)

	 	 Dr.	Kraliczky	Antalné

termékenységgel kapcsolatos vonat-
kozásában magyarázat lehet a nyúl 
szapora volta. Azonban előfordulhat, 
hogy tévedésről van szó. Régen egyes 
német területeken húsvétkor szokás 
volt gyöngytyúkot ajándékozni tojása-
ival együtt. A gyöngytyúk német neve 
röviden Hasel, a nyúl neve pedig Hase.

Húsvét ünnepéhez számos népszo-

kás kapcsolódik. Ezek között vannak 
ismertebbek és mára már elfeledettek. 
A teljesség igénye nélkül következzen 
pár érdekes, felelevenítésre méltó szo-
kás:

A legismertebb húsvéti szokások 
közé tartózik az ételszentelés. A meg-
szentelt ételeket mágikus tárgyként 
tartották számon. A szentelt sonkát a 
gyümölcsfára akasztották, hogy sokat 
teremjen. Székelyföldön a húsvéti étel 

morzsáját is megőrizték, azzal hintet-
ték meg nyáron a gabonaföldet, hogy 
a verebek kártevése ellen megóvja azt. 
Máshol egy-egy szentelt tojást ketten 
ettek meg, hogy ha rossz útra téved-
nek, jusson eszükbe, kivel ették a hús-
véti tojást. 

A másik ismert népszokás a húsvéti 
locsolás, amely egy tisztító jellegű, ter-

mékenységvarázsló nép-
szokás. Sokak szerint a ke-
resztelésre utal, vagy arra 
a legendára, miszerint Jé-
zus feltámadását hirdető 
asszonyokat vízzel leöntve 
akarták elhallgattatni.

Talán manapság kevés-
bé ismert szokás a húsvéti 
korbácsolás. A legények 
az ún. síbával (négyszö-
gűre font korbács) húsvét-
hétfőn megcsapkodták a 
leányokat, közben jókíván-
ságokat mondva.

Kedves szokás az ún. komatálküldés, 
mely alkalommal húsvét hétfőn, vagy 
fehérvasárnap a fiatal lányok barátság-
kötésüket ajándékcserével pecsételték 
meg. A tálra kalácsot, süteményt, hús-
véti tojásokat, gyümölcsöt, italt helyez-
tek. 

Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket 
Kívánunk!

	 						Pomozi-Fehér	Jennifer
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Tájékoztató gyógyszerkiváltási lehetőségekről

1. Az első, a hagyományos papírala-
pú vény (recept). Ez esetben a beteg 
vagy megbízottja a recepttel együtt 
jelenik meg a gyógyszertárban. Azt 
átadja a gyógyszerésznek, aki kiadja 
a kért gyógyszereket. A vásárlónak a 
kiadási bizonylatot alá kell írnia, ezt a 
patika megőrzi.

2. A második mód az elektronikus 
vény (eRecept): 

Ha van nyomtatott felírási igazolá-
sa, akkor innentől ugyanaz az eljárás, 
mint a papíralapú vény esetén. 

Ha nincs nyomtatott felírási igazo-
lása, akkor is kérheti a gyógyszerek 
kiadását. (A felírási igazolást az or-
vos adhatja ki a beteg kérésére. 14 
éves kor alatti beteg esetén kötelező-
en!) Amennyiben a beteg jelenik meg 
a gyógyszertárban, akkor kell a saját 
TAJ száma és személyi igazolványa 
vagy útlevele. Ha megbízott váltja ki a 
gyógyszereket, akkor a beteg TAJ szá-
ma és a megbízott személyi igazolvá-
nya vagy útlevele szükséges. Ezeket az 
adatokat a gyógyszer kiadója felírja és 
kiadja a kért gyógyszereket! Ezután a 
kiadási bizonylatot alá kell írni, amit a 
gyógyszertár megőriz!

Bővebb információkért hívják az 
alábbi telefonszámokat: 06-80/277-
455 és 06-80/277-456

E-mailt is írhatnak: 
koronavirus[kukac]bm.gov.hu, illetve 
látogassák a témához kapcsolódó 
weboldalakat: www.koronavirus.gov.
hu, www.fb.com/koronavirus.gov.hu.

A	jelenlegi	helyzetre	való	tekintettel	két	módon	tudnak	a	patikákban
gyógyszert	kiváltani!

Felhívás - Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
A Fonyód Konyha Kft. továbbra is 

ellátja az étkeztetést, azonban az 
alábbi szigorú óvintézkedések kerül-
tek bevezetésre: 

• A vendégtérben étkezni külső ét-
kezőknek visszavonásig tilos, mind a 
Gimnázium ebédlő, mind a Panoráma 
étterem tekintetében.

• Az éthordók helyett az ebédet 
egyszer használatos dobozokban 
vehetik át a külső étkezők a továb-
biakban visszavonásig, mely nem 
emeli az étkezés költségét. Az ebé-
det a bejáratnál lehet átvenni mind a 
Gimnázium ebédlő, mind a Panoráma 
étterem tekintetében. 



12

2020. április

Neumajer Zoltán plébános intelmei
A Hit az egyik legfontosabb megfog-

hatatlan segítség a mai helyzetben a vi-
lágon. Neumajer Zoltán, plébános segítő 
üzenetét olvashatják az alábbiakban:

Hogy	mit	 is	 jelent	a	nyilvános	isten-
tiszteletekről	való	távolmaradás?

A szentmisék a templomainkban meg 
vannak tartva, hívek nélkül. Ezen az oltá-
ron itt a fonyódiakért, azokért, akik bete-
gek, egészségesek, akiknek dolgozniuk 
kell, küzdeni, azért, hogy az a járvány ne 
terjedjen. A híveket, pedig arra bátorít-
juk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a 
szent cselekménybe, hiszen a köztévén 
rengeteg helyről lehet követni, illetve a 
világhálón a szentmiséket. Sőt a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia püspökei 
úgy ítélték meg, hogy a vasárnapi szent-
misén való személyes részvétel alól fel-
mentést adnak. Helyette töltsünk kellő 
időt imádsággal, a szentírás olvasásával, 
vagy más imádsággal. Azt is mondanám, 
hogy a rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel, azokon a helyeken főként ahol a vírus 
elszaporodik, ott az atyák rendkívüli felol-
dozást, úgynevezett általános feloldozást 

adhatnak. Ennek persze az a feltétele, 
hogy az illető, hogyha meggyógyul, hogy-
ha lehetősége lesz rá, akkor később a 
személyes szent gyónását is el kell végez-
nie. Amennyiben erre nincs lehetősége, 
ugyanúgy megkapja az egyház szolgálata 
által a feloldozásba bűnei bocsánatát.

Arról szeretnék még mondani pár gon-
dolatot, hogy miért	 is	 kérik	 azt	ma	 na-
gyon	sokan,	és	többek	között	én	is,	hogy	
az	 idősek	 maradjanak	 otthon. Az az 
eddigi tapasztalatom, akár az utolsó va-
sárnapi szentmisén is, hogy amikor még 
lehetett, többségben voltak idős testvére-
ink, illetve az elmúlt napok temetésein is 
azt láttam, hogy az idősek jelen vannak, 

hogy ők adják meg a végtisztességet és 
talán fel sem fogják azt, hogy a saját szá-
mukra, nemcsak az egészségükre, hanem 
az életükre ez milyen veszélyt jelent.

Azt mindnyájan tudjuk már, hogy ezt 
a vírust, mivel nincs ellenszer, nem lehet 
megállítani. Terjedni fog. Attól függetle-
nül, hogy milyen intézkedéseket hozunk, 
hogy lezárjuk a határokat, hogy a repülő-
gépek már nem járnak, vagy, hogy zárva 
az iskola vagy a templom. Mégis sokan 
megkérdezik azt, hogy miért kell bezárni 
a templomot? Hát azért, mert le akarjuk 
lassítani azokat a folyamatokat, amelyek 
amúgy is szép lassan bekövetkeznek, de 
nem mindegy, hogy hogyan. És szeretnék 
megvédeni szüleinket, nagyszüleinket 
vagy éppen akár saját magunkat. Aki látja 
híreket, az látja azt, hogy mi történik két 
országgal odébb Olaszországban. Lehet 
látni, hogy kapacitás hiányában az orvo-
sok kénytelenek élet és halál fölött dönte-
ni. Egy páciensen segíteni, míg talán egy 
másikon eszköz hiányában lehetetlenség 
a több száz egy napon megjelenő fertő-
zött miatt. 

Aztán abba is gondoljunk csak bele, 
hogy újra ősszel egy járvány, mondjuk egy 
influenza eléri Európát, arra már számot-
tevő ember be van oltva, van antibiotiku-
munk, nem tud terjedni.

Az	a	vírus,	amellyel	most	kell	szem-
benéznünk	 akadály	 nélkül	 fertőz,	 na-
gyobb	 százalékban	 okoz	 halált	 az	 idő-
sebbeknél.	Mindenki,	 akinek	 idős	vagy	
beteg	 van	 a	 közelében,	 felelősséggel	
tartozik,	hogy	ezt	a	vírust	ne	vigye	haza. 
Vegyük komolyan a helyzetet és segítsünk 
idős hozzátartozóikat, hogy elkülönül-
jenek, ha kell, még tőlünk is. És tegyünk 
meg mindent azért, hogy ne terjesszük a 
vírust, csökkentve ezzel az egészségügyi 

terhelést. Hiszen egyszerre több száz 
beteget láttuk azt, hogy nem tud kezelni 
az egészségügy. Ha nem teszünk meg 
mindent, akkor mi is sajnos úgy járha-
tunk, mint olasz testvéreink, akik rengeteg 
szülőt és nagyszülőt már elveszítettek. És 
látni a felvételekből azt a szomorú tényt, 
hogy ezek az Idős emberek ott halnak 
meg, hiszen látogatót nem fogadhatnak, 
családtagjaik már nem láthatják őket. Az 
orvos az és az ápoló személyzet, akihez 
utoljára szólhatnak. Azt hiszem, hogy 
nem akarunk szeretteinknek ilyen utolsó 
órákat.

Azt	 is	 eszünkbe	 juttatja	 a	 járvány,	
hogy	a	földi	életünk	milyen	törékeny,	mi-
lyen	sebezhető	és	milyen	múlandó.	Ez	a	
földi	lét	nem	végállomás.	A	földi	életünk	
út,	mely	során	megtanulhatunk	szeretni,	
ajándékká	lehetünk	egymás	számára,	és	
majd	a	halál	kapuján,	amikor	át	kell	lép-
nünk,	beléphetünk	Isten	örök	szereteté-
ben. Aztán gondoljunk csak arra, hogy a 
járvány, az otthon maradás lehetőség is. 
Nemcsak arra, hogy megmentsük idős 
szeretteinket, és ne terjesszük a vírust, 
hanem azért is, hogy a családok egy ki-
csit együtt legyenek. Hiszen olyan nagyon 
ritkán tudnak a családok együtt lenni… És 
most	 itt	a	 lehetőség!	Tegyék	értékessé	
ezeket	 az	 időket	 és	 vigyázzanak	 egy-
másra!	 Aztán fedezzük fel a szentmise 
nélküliség fájdalmas napjaiban, hogy 
Krisztus sok más módon is jelen van kö-
zöttünk. A felebarátban, a szentírás sza-
vaiban akkor, hogyha összejövünk az ő 
nevében, a szegényben, a szenvedőben, 
akire vigyázunk vagy éppen, akit segítünk. 
Legyen ez a rendkívüli nagy bűn a csend, 
a megértés, az egymás iránti szeretet, 
együttérzés, a kölcsönös segítség ideje 
mindannyiunk számára. És azt tudom 
mondani a fonyódi kedves testvéreknek, 
akik vasárnapról vasárnapra, sőt még 
hétköznap is eljártak ide a szentmisére, 
hogy otthon kapcsolódjanak be, imádkoz-
zanak együtt és gondoljanak arra, hogy itt 
a templomban napról napra imádkozom 
értünk és azért, hogy a jó Isten segítsen 
meg bennünket.

Kívánom azt, hogy valóban megértsük, 
hogy az óvintézkedések értünk vannak, és 
ha majd a járvány alább hagy, akkor ismét 
itt az Úr házában találkozhassunk mind-
nyájan idős testvéreinkkel együtt. Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus!



13

Fonyódi Hírmondó

Katolikus miserend
A kialakult járványhelyzetre tekintettel 

a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia az alábbi rendelkezést hozta 

2020. március 17-én:
Templomainkban a nyilvános

liturgiák szünetelnek!
(Nincsennek vasárnapi

szentmisék sem!)
A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-

rencia megyéspüspökei minden hívő 
számára (visszavonásig) felmentést 
adnak a vasárnapi szentmisén való 
részvétel kötelezettsége alól. Ebben 

a helyzetben a vasár- és ünnepnapok 
megszentelésének céljából a hívek (az 
egyház előírásai szerint) fordítsanak 

kellő időt személyes (vagy csalá-
di) imádságra, olvassák a Szent-

írást és ha lehetséges kövessenek 
szentmiseközvetítést.

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2020. március 16-ától a koronavírus-
járvány okozta rendelkezések miatt 
az evangélikus istentiszteletek, házi 
bibliaórák és a múzeumi kulturális 

estek elmaradnak.
A veszélyhelyzet elmúltával folytatjuk 

alkalmainkat.

Addig is a Balatonboglári Evangélikus 
Egyházközség facebook oldalán egy 

rövid áhítatot olvashatnak majd „Napi 
betevő” címmel. Az istentisztelet 

felvételre került, melyet online vagy a 
Fonyód TV-ben nézhetnek.

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Az egyházközség illetékes vezetősége 
és lelkipásztora, a következő tájékoz-

tatást teszi közzé: A koronavírus gyors 
terjedése miatt hozott kormányzati 

intézkedésekkel összhangban, egyhá-
zunk elnökségének kérésére, további 
intézkedésig minden egyházi alkalmat 

szüneteltetünk.
Felhívjuk minden egyháztagunk figyel-
mét, hogy a reformatus.hu honlapon 

minden reggel online áhítatot, továbbá 
vasárnap délelőtt online istentiszteletet 

követhetnek figyelemmel.
Az állami média minden vasárnap, és 
egyházi ünnepek alkalmával istentisz-

teletet sugároz.
A Balatonlelle-Balatonboglári Re-

formátus Egyházközség Facebook 
Zárt csoporthoz csatlakozva minden, 

gyülekezetünkkel kapcsolatos aktuális 
információt elérhetnek.

 Kérjük testvéreinket, valamennyi 
egészségügyi rendelkezést

tartsanak be!

„A biztonságos élelmiszer-ellátás-
ban kulcsszerepe van a helyi piacok-
nak, ezért azok működése a korona-
vírus-járvány ideje alatt is kiemelten 
fontos, ugyanakkor az árusoknak és a 
vásárlóknak is fontos az óvintézkedé-
sek betartása” - mondta el Nagy István 
agrárminiszter.

A miniszter az önkormányzatokat 
arra kéri, hogy ne bezárással, hanem 
a piacok rugalmasabb nyitva tartásá-
val és óvintézkedésekkel segítsék elő 
azt, hogy a vásárlók ne egyidőben kon-
centrálódjanak és a kiváló minőségű 
magyar élelmiszerek mindenki számá-
ra elérhetők legyenek. A piacokon tör-
ténő kereskedelem mind a termelők, 
mind pedig a vásárlók számára elő-
nyös, hiszen a friss, egészséges hazai 
áru közvetlenül jut el a fogyasztókhoz 
- közölte a tárcavezető. Az agrártárca 
arra biztatja a piacokra járó időseket, 
hogy most lehetőleg maradjanak ott-
hon, és bevásárlásaikhoz kérjék hoz-
zátartozóik vagy az önkormányzatok 
segítségét. Az új koronavírus-járvány 
lassításának érdekében kiemelten 

A helyi piacok nyitva vannak, de fontos az
óvintézkedések betartása

fontos, hogy mindenki betartsa az 
óvintézkedéseket,  ha tünetei vannak 
(például lázas, köhög, tüsszög), ne 
menjen piacra, maradjon otthon! 

Ha valaki piacra megy, akkor ott is 
tartsa a megfelelő (legalább 2 méte-
res) távolságot másoktól, kerülje  a 
szoros érintkezést, ne fogdossa ösz-
sze az árut, alaposan mosson kezet 
vásárlás előtt és után is.     

A piacok kiemelt szerepet játszanak 
a helyi gazdaságok működésében. Sok 
ezer magyar termelő megélhetését te-
szik lehetővé azáltal, hogy termékeik 
könnyen eljuthatnak a fogyasztókhoz, 
a vásárlók pedig hozzájuthatnak az 
egyedi, kézműves élelmiszerekhez. Ne 
fosszák meg ettől a lehetőségtől a fo-

gyasztókat - hangsúlyozta a miniszter, 
inkább tegyék lehetővé ezt az alternatív 
vásárlási lehetőséget. Véleménye sze-
rint a koronavírus-járvány ideje alatt 
a piacokon történő vásárlás nagyobb 
biztonságot nyújt a fogyasztók számá-
ra a zárt terű bevásárlóközpontoknál. 

Ezeken a kereskedelmi helyeken 
a csoportosulások elkerülésére és 
a higiéniára is könnyebben oda le-
het figyelni, hiszen itt nagyobb terek 
állnak rendelkezésre, mint egy bevá-
sárlóközpontban. A magyar emberek 
természetes igénye, hogy minden nap 
friss, kiváló minőségű árut fogyaszt-
hassanak, ami az egészség megőrzé-
se szempontjából is fontos. 

Fonyód Város Önkormányzata a 
tervek szerint, az agrárminiszter fel-
hívásával összhangban továbbra is 
üzemelteti a Fonyódi Piacot és Vá-
sárt! Amennyiben a látogatók száma 
jelentősen megnövekedik, akkor az Ön-
kormányzat a Piac területére érvényes 
óvintézkedésekkel, az ott egyszerre 
jelenlévők számát szabályozhatja, ma-
ximalizálhatja.
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Múzeumban, Hagyományok Házában
„Hinni kell a reményt, a jót,  Hinni kell a biztató szót, 

Látni kell a kiút fényét, Megtalálni lelki békénk.”
(Csorba Viktória)

A Magyar Nemzeti Múzeum „Clara 
- divatkirálynő a vasfüggöny mögött” 
című kiállításán  tárgyakon, régi fo-
tókon, mozgóképeken,  különleges 
ruhákon keresztül csodáltuk meg 
Rotschild Klára (1903-1976) magyar 
divattervező életét és munkásságát.  
Az ötvenes évek közepétől a hozzánk 
érkező politikusok, hercegek, diktáto-
rok mind meglátogatták a világszín-
vonalú divatházat.  Ő öltöztette a dip-
lomata feleségeket, a magyar felsőbb 
körök asszonyait és a művészeket. A 
hangulatos  kiállítás  tetszett a részt-
vevőknek.

Felejthetetlen napot töltöttünk a  
Hagyományok Házában.  Ismerked-
tünk Somogyországunk sokszínű és 
gazdag hagyományos népi kultúrá-
jával.  „Bölcsőtől a koporsóig” cím-
mel  láthattunk eredeti somogyi vi-
seleteket Zóka Éva és Horváth Tibor 
magángyűjteményében. A  Horváth 

család  somogyi hangszerekkel, üve-
ges- és kanásztánccal szórakoztatta 
a közönséget.

A szennaiak régi ételeket kínáltak, 
kissé szokatlan volt a kukoricaprósza, 
de a dödölle mindenkinek ízlett. Fes-
tettünk tojást és  hímezni tanultunk a 
karádi asszonyoktól. Jókat derültünk 
a citeraszóval kísért pajzán dalszö-
vegeken, a betyárokról szóló zenés 
e l m é l k e d é s e n . 
Jártuk a táncot, 
és izgalmas  ve-
télkedőn mértük 
össze tudásunkat.

Horváth Tibor, 
Zselickisfalud pol-
gármestere  meg-
hívott bennünket  
június 20- ára, 
amikor a régió 
képviselői mutat-
koznak be  kiállí-

tással, néptánccal, népzenével. Ebéd 
után tervezzük a Zselici  Csillagpark 
látogatását.. Reménykedünk, hogy 
addigra elvonul a koronavírus, és ha 
nem is ott, ahol félbeszakadt, de foly-
tatódik az életünk az  elmúlt évekhez 
hasonló programokkal. Addig  a fele-
lősség legyen a kulcsszó,  tartsuk be 
az utasításokat,  vigyázzunk magunk-
ra és egymásra!

	 	 					Németh	Julianna

TISZTELT ADAKOZÓ, TISZTELT KÉRELMEZŐ!
A korona vírus terjedésének megakadályozása ill. minimálisra csökkentése érdekében sajnos korlátozó intézkedések 

bevezetésére kényszerülünk.

Adományok fogadását és kiosztását bizonytalan időre kénytelenek vagyunk felfüggeszteni. Ennek értelmében Szent 
István utcai irodánk további értesítésig zárva tart.

Bízunk abban, hogy a veszély mihamarabbi elmúlásával ismét számíthatnak szolgálatunkra.

Elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül addig is elérhetőek vagyunk:
E-mail: maltai.fonyod@gmail.com

Telefon: +36 70 608 5551
www.facebook.com/Fonyód-Máltai

MEGÉRTÉSÜKET KÉRVE, TISZTELETTEL:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fonyódi Csoport
Soltész Berta csoportvezető
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Kijárási korlátozás: 2020. március 28. - 2020. április 11.
Magyarország Kormánya a következő-

ket rendelte el:
> Mindenki köteles - a közös háztar-

tásban élők kivételével - másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter tá-
volságot tartani.

> Vendéglátó üzletben - az ott fog-
lalkoztatottak kivételével - tartózkodni 
tilos! Kivételt képez az elvitelre alkalmas 
ételek kiadása és szállítása.

> A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve 
a magánlakás elhagyására kizárólag az 
alábbi indokkal kerülhet sor:

• a munkavégzés, a hivatásbeli kötele-
zettség, a gazdasági, mezőgazdasági és 
erdészeti tevékenység, valamint az ezek 
elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyago-
kat, valamint eszközöket árusító üzletben 
(különösen a műszaki cikket, az építő-
anyagot és eszközöket árusító üzletben) 
történő vásárlás,

• napközbeni kiscsoportos felügyelet 
okán a kiskorú gyermek kísérése,

• az egészségügyi ellátás és szolgálta-
tás igénybevétele

• az egyéni szabadidős sporttevékeny-
ség, szabadidős célú gyalogos közlekedés

• a házasságkötés és a temetés szűk 
családi körben,

• élelmiszerüzletben történő vásárlás,
• a napi fogyasztási cikket értékesítő 

egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a 
háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a 
higiéniai papírterméket árusító) üzletben 
történő vásárlás,

• az állateledelt, takarmányt forgalma-
zó üzletben történő vásárlás,

• a mezőgazdasági üzletben történő 
vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő 
üzletet és vágóhidat,

• a piacon, a helyi termelői piacon tör-
ténő vásárlás,

• a gyógyszert, a gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazó üzletben történő vá-
sárlás,

• az üzemanyag-töltőállomás felkere-
sése,

• a dohányboltban történő vásárlás,
• a fodrász, a manikűrös szolgáltatá-

sok igénybevétele,
• a szállítási, tisztítási és higiéniás 

szolgáltatások igénybevétele,
• a gépjármű- és kerékpárszerviz, a 

mezőgazdasági és erdészeti gépek és 
berendezések javításával kapcsolatos 
szolgáltatások igénybevétele,

• a hulladékgazdálkodással összefüg-
gő szolgáltatások igénybevétele,

• a személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés, (hatósági, banki, pénzügyi, 
biztosítási és postai szolgáltatások 
igénybevétele)

• az állatok ellátása, háziállat közterü-
leti sétáltatása, az állatorvosi rendelő és 
az állatkórház látogatása,

• a szülői jogok és kötelezettségek,
• a hitéleti tevékenység.
> Alapos indok továbbá a magáról 

gondoskodni nem tudó, vagy segítés-
égre szoruló személy részére történő 
segítségnyújtás.

> 65. életévét betöltött személy az 
élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy 
gyógyszertárat kizárólag 9.00 óra és 
12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, 
piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra 
és 12.00 óra közötti időben az ott fog-
lalkoztatottak kivételével - vásárlás céljá-
ból - kizárólag az 65. év feletti személy 
tartózkodhat.

A korlátozó intézkedések betartását a 
rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet 
és a rendvédelmi feladatokat ellátó szer-
vek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvény szerinti bár-
mely szerv bevonásával!
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Mátyás - nap a Gimnáziumban
Az idei tanévben 2020. február 

21-én került sor iskolánk névadójá-
nak, Hunyadi Mátyásnak az ünne-
pére. Ahogy Szilasi Gábor igazgató 
úr is kiemelte ünnepi köszöntőjé-
ben, ebben az évben a hagyomány-
őrzés és az újítás kettőssége jelle-
mezte a Mátyás-napot. 

A hagyományőrzés része volt a 
Mátyás- falnál a koszorúzás, utána 
Madách Imre Az ember tragédiájá-
nak falanszter színének bemutató-
ja következett. Ezen a napon került 
sor a Pro Scola és a Mátyás- gyűrű 
átadására is. Előbbit idén a Buj-
dosó Pincészet, utóbbit Mátrainé 
Janity Zita tanárnő kapta. Az em-
lékbeszéd pályázatunk nyertese 
pedig Locker Barnabás 11. c osz-
tályos tanuló lett. 

Az újítás része volt, hogy ezután 
a diákok nem több csoportban 
szétosztva vettek részt programo-
kon, hanem először Király Gábor 
108- szoros válogatott kapus rend-
kívül tartalmas előadását hallhat-
tuk Hogyan lehet motiválni a mai 
középiskolásokat? címmel, majd 
Lábas Viki, volt fonyódi gimnazis-
ta lépett fel zenekarával azon a 
színpadon, ahol középiskolásként 
népdalokat énekelt. A nap zárása-
ként pedig egy interaktív színházi 
előadást láthattunk. 

Egyéb események

2020. február 22-én a nyelvi elő-
készítő tagozatok (angol, spanyol) 
felvételi elbeszélgetésére került 
sor iskolánkban.  Március 3-án a 
Pénz7 keretén belül a Mátyás Ki-
rály Gimnázium diákjai a különbö-
ző biztosításokról tanultak és érté-
kes nyereményekért versenyeztek 
Hosszú Zoltánné és Sebestyénné 
Vörös Erzsébet tanárnők irányítá-
sával.

             Kereskai Zita

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID19 ELLEN

Maradj otthon!

Tartsd tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj
rendszeresen!

Ha beteg vagy, 
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Moss rendszeresen és 
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat 
után dobd a kukába!

Legyenek  saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Szellőztess 
rendszeresen!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!
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Jellemző tünetek Előfordulhat

TÜNETEK

MIT TEGYEK?

HA ÉS

ÓVINTÉZKEDÉSEK

LÁZ

FONTOS TUDNI ■ A fertőzöttek 80%-a speciális kezelések nélkül is meggyógyul
■ 6 fertőzöttből 1-nél alakul ki súlyosabb tünet

■■

■

■
■

■

■

■

■

Fertőzött 
területre 
utazott vagy 
kapcsolatba 
lépett
fertőzött 
személlyel

KÉZMOSÁS
Rendszeresen és alaposan mosson kezet 
vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg 
alkoholos kézfertőtlenítővel.

MASZK
Csak akkor használjon maszkot, ha légző-
szervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), 
ezzel védi a környezetében levőket.

HIGIÉNIA
Szemhez, szájhoz, archoz 
csak kézmosás után nyúljon! 
Kerülje a nagy tömeget, 
zárt légterű helyiségeket!

ZSEBKENDŐ
Köhögéskor, tüsszentéskor takarja 
el száját és orrát a behajlított könyökével 
vagy egy zsebkendővel, majd 
azonnal dobja ki a zsebkendőt.

TÜNETET 
ÉSZLEL

Telefonáljon háziorvosának, 
NE menjen be rendelőbe, 
kórházba! Hívja a zöld számokat!

14 napos megfigyelés javasolt, 
és hívja a zöld számokat!

06 80 277 455
277 456

NEM 
észlel
tüneteket

SZÁRAZ KÖHÖGÉS

LÉGSZOMJ

IZOM-
FÁJDALOM

ORR-
DUGULÁS

ORR-
FOLYÁS

TOROK-
FÁJÁS

HAS-
MENÉS

FÁRADTSÁG

KORONAVÍRUS TUDNIVALÓK
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FENG SHUI és a negatív energiák
A FENG SHUI tanítása szerint a föl-

det láthatatlan erővonalak szabdalják 
keresztül-kasul, némelyik kedvező, 
másik káros hatású.

Arra kell törekednünk, hogy a jóté-
kony erők befolyását a magunk javára 
fordítsuk és fontos, hogy elkerüljük az 
ártó erővonalakat (gyilkos leheletet). 
Óvakodjunk attól, hogy huzamosabb 
ideig olyan helyen  tartózkodjunk ( 
együnk, aludjunk, dolgozzunk ), amely 
ki van téve a láthatatlan erők negatív 
hatásának.

Az ÉLETENERGIA (CHI) a termé-
szet lélegzete vagy univerzális ener-
gia. Ott érezzük jól magunkat, ahol 
a CHI zavartalanul áramlik és védve 
vagyunk. Sok lakás ENERGIAVÁMPIR-
ként hat az emberre, nemhogy erőre 
kapna, hanem a maradék energiáját is 
elszívja.

A CHI szereti a rendet, a harmóni-
át, a tágasságot, a lágy, lekerekített 
vonalakat. Szereti a tavaszi nagyta-
karításokat és a frissességet, mely 
költségkímélő, ám igen hatásos 
energetizáló módszer, az ember böjti 
méregtelenítéséhez hasonlatosan a 
ház méregtelenítését szolgálja. Nem 
kedveli a kacatokat, a rendetlenséget, 
az egyenes vonalakat és a félreeső 
területeket.

Számoljuk fel a rendetlenséget, 

mielőtt belekezdünk a térrendezésbe! 
Ne kacatoljunk (pl. selejtezzük le a ru-
hákat, ha már nem hordjuk), mert ez 
egy gyűjtőszenvedély, boldogsághi-
ányt jelent és aggódási tünet.

Az egészséges élethez nélkülözhe-
tetlen az energia akadálytalan áram-
lása, az elakadt energiák gátló folya-
matként hatnak az életünkre.

Akármilyen rendetlenség képes 
akadályt gördíteni a térben áramló 
éltető energiák útjába. A mentális za-
vartság, az elődök rossz energiái, a 
fizikai szennyeződések, a tisztátalan-
ság, éppúgy befolyásol, mint a tárgyi 
hulladékok.

A BEFEJEZETLENSÉG is rendet-
lenség, akár fizikai, szellemi, érzelmi 

vagy lelki, súlyosan terheli egészsé-
günket. A halogatott javítanivalók (pl. 
leszakadt fiókgomb visszaillesztése, 
elromlott gépek javítása, csöpögő 
csap bőrözése, kert rendbetétele stb.) 

szinte egy energiavámpír sebességé-
vel fosztanak meg erőinktől.

A felesleges holmik halmozói örö-
kösen fáradtak, levertek, azt állítják, 
nincs energiájuk a takarításra. A sze-
métdédelgetőknek gyakran van szék-
rekedése, a szemük fénytelen, a bőrük 
tompa fényű, nem szoktak tornázni, 
általában túlsúlyosak. A test elhája-
sodása és a felesleges holmik gyűjtö-
getése az ÖNVÉDELEM egyik formája. 
Úgy gondolják, hogy a zsírképzéssel 
és a lomfelhalmozással kipárnázhat-
ják magukat az élet megrázkódtatá-
saival szemben. 

Miután eltakarítjuk az akadályokat, 
ritkábban betegszünk meg, tisztáb-
ban gondolkodunk és könnyebben 
határozzuk el magunkat bármi újra. A 
lomok között csak egyedül lehet meg-
lenni, de ha kitakarítjuk a szemetet, 
bizakodva helyreállíthatjuk társasági 
kapcsolatainkat. A kacatok depresz-
szióssá, reményvesztetté tesznek, 
az elerőtlenedés gátolja a cselekvést, 
szétszórtak leszünk, állandóan keres-
gélünk valamit.

A RENDETLENSÉG ÉS A SZEMÉT 
FELSZÁMOLÁSA A GYÓGYULÁSI FO-
LYAMAT FONTOS RÉSZE, ELVEZET-
HET AZ ÚTON A BOLDOGABB, KÉNY-
SZERTŐL  MENTES ÉLET FELÉ!!!

	 	 		Dr.	Fauszt	Terézia

Tavasz küszöbén
Hideg, északi szél söpört végig az 

erdőn. A fák összerázkódtak, ágaikról 
hópermetet szitálva a földre. 

- Meddig tart még ez a hideg? - só-
hajtott egy fiatal tölgy. - Pedig érzem, 
hogy már közeledik a Tavasz. 

- Rosszul érzed - nevettek a fák. Ne-
vetésük túlharsogta a szél zúgását. 

- Nézzétek csak! - mutatott egy gye-
reklányra a kis fa, aki tánclépésben ha-
ladt az úton, miközben csupasz kézzel 
nyúlt a jégcsapok után.

- A lába nyomán eltűnik a hó! - jöttek 
izgalomba az erdő fái. - Ki vagy te?  - 
szólították meg a gyereket.

- Március vagyok, a Tavasz első hó-
napja. 

- Nehéz elhinni, hisz a Napot se lát-
ni.  

- Ami késik, az nem múlik - nevetett 
Március és könnyű léptekkel tovalib-
bent az úton.

Múltak a napok. A hó lassan eltaka-
rodott az utakról, s az avar alól sorra 
dugták ki fehér fejecskéjüket a hóvirá-
gok. A fák már nem bújtak össze fáz-
va, csak akkor rázkódtak össze, ha a 
szél olykor végigszaladt a tájon. Már-
ciust azóta sem látták, pedig naponta 
várták érkezését.

- Ott jön az úton - mutatott egyik 
nap a távolba a kis tölgyfa. - Nézzétek! 
Nincs már rajta kabát, csak egy kis 
vállkendő!

- Ugye, nem ismertek rám - kaca-
gott a fiatal lány, aki közben melléjük 
ért. - Látjátok, megnőttem kicsit, most 
Április már a nevem. Mire megunnátok 
a szeszélyeimet, már Május leszek, 
madárdallal, tele ragyogó napfénnyel, 
virágillattal és ujjongó élettel.

És mintha bizonyítani akarná sze-
szélyességét, hirtelen nagyot dördült 
az ég, ahogy tovahaladt az úton, ta-
vaszi záport zúdítva a tájra. Aztán 
amilyen váratlanul jött a zivatar, olyan 
gyorsan el is állt. Csak a tócsák emlé-
keztettek rá, no meg a fák esőtől csö-
pögő ágai, hogy Április itt járt és tréfás 
kedvében volt.

   Lévay	Mária
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A fonyódi Balaton Áruház 60 éves
Az 1900-as évek elejétől kezdődő-

en a mai Posta és a Balaton Áruház 
előtti területen kereskedelmi jellegű 
épületek álltak, amely az évtizedek 
folyamán átalakultak, s az 1950-es 
évek elején létrejött az ún. „Népbolt” 
a korábbi üzletekben. 

Amikor a fejlődő település, a járási 
központtá vált Fonyód és nyaraló kö-
zönsége már kinőtte, 1958 tavaszán 
hozzáfogtak a mögötte lévő terüle-
ten egy új áruház építéséhez - amely 
később a Balaton Áruház elnevezést 
kapta. Az építtető a Somogy megyei 
Népbolt Vállalat volt: „Fonyódon e 
napokban kezdődik meg az ország 
legkorszerűbb kisáruházának építke-
zése.” - írta 1958 májusában a Somo-
gyi Néplap. Az építkezés folyamatáról 
időnként beszámolót is olvashattak 
a megyei lapban, pl. októberben ezt 
írták: „A fonyódi népbolt mögött új 
népbolt vagy inkább áruház beton-
váza bontakozik ki. A kiváló osztrák 
zsaluzódeszkákkal készült betonra 
jóleső érzés rálépni. A szakosított, 
hatalmas oszlopcsarnokos népbolt 
óriási kirakatai lassan kibontakoznak. 
December 1-re tető alá kerül. Jövő év 
júniusában már itt vásárolhat a Fo-
nyód környéki Balaton-part. […]”

Az építkezés és a településkép 
változásai mindenki számára látvá-
nyosak voltak, 1959 februárjában „[…] 
nem kis meglepetés éri azokat, akik a 
régi, ósdi központi népboltot fogják 
keresni. Az állomással szemben lévő 
elavult áruháznak akkor már csak 
hűlt helyét találják. S még valamit: 

egy korszerű áruházat. Építését már 
a múlt nyáron megkezdték. A több 
mint másfélmillió forintos beruházás-
sal készülő modem áruház már egy-
re inkább kibontakozik. Az árkádok 

nemcsak a modern építészeti stílust 
akarják kifejezni, hanem megoldják a 
kirakatproblémát is. Ma még csak vo-
nalakban látszik az áruház belső képe, 
még csak félig készek a földszinti és 

emeleti elárusítóhelyek, a raktárak és 
hűtőkamrák, de május-júniusban már 
teljes szépségében  bontakozik ki az 
épület. A nyári főidényben pedig már 
a vevők rendelkezésére áll.”

Sajnos az építkezés kivitelezése 
csúszott, így csak 1960 április 2-án 
adták át a vásárlóközönségnek.

A nyitás több mint sikeres volt: 
„Szép ez az áruház, válóban a Bala-
ton-part legszebb, legimpozánsabb 
üzlete. Építésére 2 millió 700 ezer fo-
rintot fordítottak. Tetszetős az 50 mé-
ter hosszú kirakat, bent pedig az áruk 
elrendezése nyeri meg a vásárlók 
tetszését. A földszinten a csemege-, 
élelmiszer-, háztartási és villamos-
sági, valamint piperecikkek, az eme-
leten a cipőkonfekció, a női és férfi-
divatosztály kapott helyet. A 3 millió 
forintos árukészletből nemcsak a 
fonyódiak, hanem a járásbeliek és az 
itt üdülők is kedvükre válogathatnak.” 
- írta április 6-án a Somogyi Néplap.

Az épület átépítése 2014-ben kez-
dődött, teljes megújulása 2016-ra fe-
jeződött be.
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Horvátországban zártuk az előző ver-
senyszezont. Az V. International Shito 
Ryu Cup /Varazdin/, azaz Varazsdon 5 
ország 29 egyesület 200 versenyzője 
lépett tatamira. A fonyódi Ferbel Domi-
nik a 10-11 éves korosztályban kata /
formagyakorlat/ bronzérmet szerzett. 

A Halom Kupán Dunaharasztiban, or-
szágos versenyen, 10-11 éves korosz-
tályban Kata - ezüstérem, 10-11 éves 
Kumite - bronzérem. 

	 	 	 Halasi	Erika	

Tisztelt Sporttársak, Fonyódiak! 
Több magyar és külföldi 
sportszövetség a COVID 
- 19, ismertebb nevén 
koronavírus járvány miatt 
határozatlan időre felfüg-
gesztette a bajnokságait.

A PSE elnöksége úgy 
döntött, hogy 2020. már-
cius 16. 10:00 órától ha-
tározatlan ideig felfüg-
geszti az Egyesület által 
szervezett edzéseket, 
továbbá a versenyeken, mérkőzéseken 
való részvételt, ami minden szakosztály 
minden korosztályára vonatkozik.

Korábbi cikkeink főszerepeit is az idei 
hajókiállítás kapta, de még mindig van 
bőven miről beszámolnunk. Büszkén 
kijelenthetjük, hogy az ez alkalommal 
is - kiválóan sikerült bemutatkozá-
sunk és szereplésünk a rendezvényen, 
amely március 1-jén zárta kapuit. 

A rendezvény négy napja lehetőséget 
teremtett eredeti küldetésünk, a hajó-
osztályunk és versenyeink nagysikerű 
népszerűsítésére - részletek korábbi 
cikkeinkben és Facebook oldalunkon 
www.fecebook.com/vizisportkozpont 
-. Emellett kiváló alkalom nyílik évről 
évre a Boat Show-n, hogy számos új 
kapcsolatot teremtsünk, szakmai is-
meretségeket köthessünk, ötleteket, 
terveket osszunk meg egymással és 
nem utolsósorban teret ad, hogy be-
mutathassuk környezetünket, ezáltal 
népszerűsítsük a Vízisport Központ 
adta szabadidős programokat, Fonyó-
dot és környékét.

A hajókiállítás idén is az Utazás ki-
állítással együtt nyílt meg, nem sokkal, 

A Petőfi SE közleménye

Ferbel Dominik
rendre dobogós!

Februárzáró - márciusnyitó Budapest Boat Show
szereplésen a VAGABUND Vitorlás Sportegyesület

de elmaradt a tavalyi évben tapasztalt 
rendkívüli érdeklődéstől a rendezvény 
látogatói létszáma 2020-ban. Ez a lá-
togatói szám csökkenés az akkor, még 
csak az országhatárainkon kopogtató 
koronavírus fertőzésveszélynek volt 
köszönhető. A jelenség a rendezvény 
hangulatán és töretlen sikerén nem 
ejtett csorbát. A VAGABUND Vitorlás 
Sportegyesületnél is feszült figye-
lemmel követjük nyomon a hivatalos 
kommunikációt, az azóta fokozódott 
veszélyhelyzet változásait, a követendő 

utasításokat, melyeket betartva és be-
tartatva bízunk a helyzet javulásában. 

Munkánkat töretlenül folytatjuk. 
Még nagyobb erőbedobással szervez-
zük, illetve átszervezhetővé tesszük a 
programokat, táborokat, vízisport él-
ményeket, melyeket a későbbiekben, 
természetesen a megtarthatóságuk-
hoz mérten mindenképpen meg tud-
junk majd rendezni.

 VAGABUND
	 Vitorlás	Sportegyesület

Sportolóinknak és minden sportsze-
retőnek ez idő alatt egyé-
ni edzést javaslunk, mint 
pl.: kerékpározás, futás, 
egyéni labdás edzés 
(dekázás, labdavezetés, 
stb.), kondícionáló edzés 
(felülés, fekvőtámasz, 
torna, stb.). Kérjük spor-
tolóinkat, jobban figyel-
jenek a környezetükben 
élőkre, amennyiben ez 
szükséges, segítsenek a 

lehetőségekhez képest.
   Bognár	Ákos
   PSE elnök
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APRÓHIRDETÉSEK
Kétmedencés - szárítós mosogató 
tálca csapteleppel krómacél, haspad 
- fekvő kerékpárral, lovaglógép, 22 
db 50 gr-os gyapjú fonal, csontszínű.
Tel.: 06-20/804-5759 

•••
Munkalehetőség! 
Balatonfenyvesi mosodánkba női 
munkatársat keresünk: 
május 1-től szeptember 30-ig, illetve 
június 15-től augusztus 30-ig, diákok 
jelentkezését is várjuk.  
Tel.: 06-20/333-7214, vagy 06-
20/954-1631.

•••
Használt görkorik eladók, több mé-
retben! Tel.: 06-70/261-1785

•••
Angol órákat adok óvodástól felnőtt 

Az apróhirdetések ingyenesek, feladásuknak feltétele egy megrendelőlap kitöltése és aláírása. 
Letölthető a www.fonyod.hu weboldalról és beküldhető a hirmondo@fonyod.hu e-mail címre.

További információ:  +36-20/231-2377; +36-20/522-9905; +36-20/521-7002;

korig. Tel.: 06-30/461-1236
•••

Eladó 26 m2 nagyon szép olasz 
padlólap 60*60-as 33% árenged-
ménnyel, azonnal elvihető. Ugyanitt 
Diegos újszerű szőnyeg 2,5*3,5 m 
(helyhiány miatt), valamint alig hasz-
nált női kerékpár nagyon olcsón elvi-
hető. Tel.: 06-30/200-4357 

•••
Használt, de jó állapotban lévő für-
dőkabin eladó. Megtekinthető előze-
tes egyeztetés után Fonyódon. Irány-
ár: 30 000 Ft
Jó állapotban lévő (80+60 mélyhű-
tő) hűtőszekrény (Zanussi) eladó. 10 
000 Ft. Tel.: 06-20/440-3333

•••
Eladó lakás Fonyódon! Központi 

helyen, társasház első emeletén 68 
m2, 2 szoba+ nappali, étkező, kam-
ra, konyha, fürdőszoba, wc, 10 m2 
erkély. Új nyílászárókkal, klímaberen-
dezéssel, új burkolattal. Saját garázs, 
36 m2 tároló, előkert. Közös költség 
5.000,- Ft / hó. Tehermentes! Irányár: 
25,9 millió Ft! Tel.: 06-20/493-9011

•••
600 négyszögöl szőlőterület gyü-
mölcsfákkal, veteményeskerttel, 
boroshordók eladók! Nagyméretű 
pizzasütő, Singer varrógép, Tiffany 
lámpa, Erdélyi festmények, lemez-
játszó, bakelit lemezekkel eladó. 06-
30/501-3746 

•••
Kevésbé jól működő hűtőszekrény 
elvihető! Tel.: 06-70/275-6721

Keszthely, Kossuth 4. • Tel.: 83/311-284 • Nyitva: H-P.: 10-18, Szo: 9-17

Keszthely, Pethő u. 2/a. • Tel.: 83/313-480 • Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

DIGITÁLIS VILÁGBAN ÉLÜNK

Keszthely, Tapolcai út 96-98. • Tel.:20/480-6524 • Nyitva: H-P.: 9.30-17.30, Szo.: 9.30-13.30#optika

K é n y e l m e s t i s z t a l á t á s m i n d e n k o r o s z t á l y n a k

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

2020. március 1 - május 31-ig

100% védelem

50% kedvezménnyel!
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Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ


