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Fonyód lakossága jelesre vizsgázott!

Változott a Fonyódi Piac látogatási rendje

Fonyód Város lakossága kitűnőre 
vizsgázott, ami a fegyelmet illeti a ve-
szélyhelyzet kihirdetése óta. 

Településünkön sokan tettek eleget 
a hatóságok által megfogalmazott ké-
réseknek és sokan éltek azzal a lehe-
tőséggel is, amikor önkormányzatunk 
maszkkal látta el azokat, akiknek szük-
ségük volt rá. A maszkok varrásáért kü-
lön köszönet a Kesztyűüzemnek, illetve 
a Fonyód Konyha Kft. és a Fecskepart 
Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak. 

A többség megértette, hogy ahol 
az önfegyelem nem működik, ott nem 
működik a helyben hozott, szigorúbb 
szabályozás sem. 

Mivel kormányzati szintű szigorítás 
nem következett be, a helyileg alko-

2020. április 18. szombattól meg-
változott a Fonyódi Piac látogatási 
rendje! 

7 órától 9 óráig csak a 65 év felet-
tiek látogathatják a Piacot, mások ek-
kor nem tartózkodhatnak ott (kivéve az 
ott dolgozókat).

9 órától 14 óráig a 65 évnél fiata-
labbak intézhetik bevásárlásaikat a 
Fonyódi Piac és Vásár területén. Az 
idősebbek ekkor már nem tartózkod-
hatnak ezen a területen. 

A kijárási korlátozás határozatlan 
ideig történő meghosszabbítását biz-
tosító kormányrendelet adta a lehető-
ségét annak, hogy a polgármesterek 
szabályozzák a látogatási rendet a pia-

tott intézkedések sem hatékonyak, hi-
szen lényegében lehetetlen betartatni 
azokat.

Továbbra is arra kérem Önöket, 
hogy az érvényben lévő szabályokat 
tartsák be!

Éltem azzal a lehetőséggel, hogy a 
piacon módosítottuk a látogatási ren-
det, mely szerint a 65 év felettiek 7 
órától 9 óráig, a 65 év alattiak pedig 
9 órától 14 óráig tudnak bevásárolni. 
Ennek a vásárlók és a kereskedők egy-
aránt örülnek. A piacunkon vásárolni 
jóval biztonságosabb, mint bármilyen 
zárt terű kereskedelmi egységben.

Fontos tisztázni, hogy a bevásárló 
központok, élelmiszer boltok szabá-
lyozására nincs lehetőségünk, azok ki-

alakítása és betartatása az üzemeltető 
feladata. 

A vendéglátóhelyek (éttermek, bü-
fék, lángosos, stb.) kizárólag elvitelre 
szolgálhatnak ki a nyitvatartási idő-
ben. (üzleti előkertben nem lehetnek 
székek, asztalok, stb.)

Kérem, hogy bevásárláskor és köz-
területen használjanak maszkot és 
tiszta kesztyűt, tartsák be a higiéniai 
szabályokat és az ajánlott 2 méter tá-
volságot!

Igyekeztünk szombatonként a piacon 
a Képviselőkkel szájmaszkot osztani, 
ezen felül az igényeket jelzőknek házhoz 
is vittük a védőmaszkokat és egyre töb-
ben viselik a kialakult helyzetben. 

Azt is fontos tisztázni, hogy a ve-
szélyhelyzet után is tudnunk kell egy-
más szemébe nézni, legyünk fonyódi 
lakosok, vagy akár nyaralótulajdono-
sok. Nem szabad ellentéteket szítani, 
hibást, felelőst keresni egy világjár-
vány közepette. 

Mi senkinek nem tiltjuk, hogy a 
nyaralójukba jöjjenek, nem zártunk le 
parkolót és strandot sem. Azt viszont 
mindenkitől kérjük és elvárjuk, hogy fe-
lelősségteljesen viselkedjenek és tart-
sák be a szabályokat!

Vigyázzunk egymásra!

          Hidvégi József
           Fonyód Polgármestere

cok tekintetében. Ennek kapcsán járt el 
Hidvégi József, Fonyód polgármestere.

A kijárási korlátozás (cikkünk írása-
kor) más tekintetben változatlan, azaz: 

A lakóhelyet csak munkavégzés 
vagy az alapvető szükségletek ellátá-
sa céljából lehet elhagyni! 

Az élelmiszerboltok, patikák, pia-
cok és drogériák látogathatóak!

Nyilvános helyeken legalább 1,5 
méteres távolságot kell tartani! 

Az élelmiszerüzleteket, gyógyszer-
tárakat, drogériákat 9 és 12 óra között 
kizárólag 65 év feletti emberek láto-
gathatják!

Ebben az időszakban mások ezeket 
a helyeket nem látogathatják!  
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A Balatoni Bringakörút beruházása Fonyódra ért! 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde továbbra is
biztosít kiscsoportos ellátást

Április második felében megkez-
dődött a Balatoni Bringakörút fonyódi 
szakaszának építése. A fonyódi mun-
kálatok az alábbi utcákat érintették: 

• Báthori utca,
• Árpád part,
• Hunyadi utca, 
• Fürdő utca,
• Mecsek utca.
Több évnyi előkészület után tavaly 

42 kilométeres szakaszon sikerült el-
végezni a felújításokat. 2020-ban több 
helyen is fejlesztik a Balatoni Bringa-
kört, mivel a tervek szerint 2021-re a 
teljes, 200 kilométeres szakasz meg-
újulna.

A magyarok utazásaik során 22 szá-
zalékban biciklivel közlekednek, ezért 
tartja a kormány nagyon fontosnak 
a kerékpárút-hálózat fejlesztését. Az eddigi fejlesztéseknek köszönhetően 

9100 kilométer kerékpárúttal rendel-
kezik Magyarország és mintegy 200 
milliárd forint hazai és uniós forrás áll 
rendelkezésre, hogy további 2100 kilo-
méter épüljön.

Révész Máriusz aktív Magyarorszá-
gért felelős kormánybiztos elmondta, 
hogy a kormány 2011-ben döntött a 
Balatoni Bringakör felújításáról, 2016-
ban bízták meg a munkával a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t. Ez a leg-
forgalmasabb kerékpárút az ország-
ban, amelynek forgalmát hét digitális 
kerékpárszámláló méri majd.

Tisztelt Fonyódiak! Kedves Szü-
lők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
akinek elfogy, vagy már el is fogyott 
a szabadsága és gondot okoz a böl-
csődés, óvodás korú gyermekének 
elhelyezése, a Fecskepart Óvoda és 
Bölcsőde továbbra is kiscsoportos 
ellátást biztosít.  

Kérjük, hogy igény esetén vegyék 
fel a kapcsolatot az intézménnyel 
és megelőző munkanap 12 óráig je-
lezzék, hogy szeretnék a gyermekük 
ellátását igénybe venni.

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
Beruházási műszaki lebonyolító, vagyongazda munkakör betöltésére. 

További információk: 06-85/560-990; www.fonyod.hu

Telefon:
Óvoda:

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

+36-20/380-4810
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Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 85/560-005, 85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

Étkezéseit fizetheti: készpénzzel, átutalással, Otp Szép kártyával és bankkártyával is.
Fonyód kártya felmutatásával 5% kedvezményt biztosítunk, melynek feltétele, adott hónapban

minimum 20 adag rendelése és annak egyszeri, egy összegben történő fizetése esetén.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

05.04. Hétfő Karalábéleves
Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya

05.05. Kedd Burgonyaleves
Hentes tokány , párolt rizs

05.06. Szerda Rizsleves
Rántott halfilé, majonézes burgonya

05.07. Csütörtök Rántottleves
Lasagne

05.08. Péntek Frankfurti leves
Rizsfelfújt, lekvár

05.11. Hétfő Reszelttészta leves
Vagdalt, zöldborsófőzelék

05.12. Kedd Karfiolleves
Rakott burgonya, csemegeuborka

05.13. Szerda Húsleves
Főtt hús,vadas mártás,tésztaköret

05.14. Csütörtök Gyümölcsleves
Tejszínes csirkemell csíkok, petrezselymes rizs

05.15. Péntek Húsgombócleves
Tojásos galuska, fejes saláta

05.18. Hétfő Paradicsomleves
Csirkemellrizottó, reszelt sajt

05.19. Kedd Daragaluska leves
Sült debreceni, burgonyafőzelék

05.20. Szerda Zöldborsóleves
Bakonyi sertésszelet, tésztaköret

05.21. Csütörtök Sajtkrémleves
Rántott karfiol, burgonyapüré

05.22. Péntek Babgulyás
Pogácsa, gyümölcs

05.25. Hétfő Csontleves
Tavaszi ragu, párolt rizs

05.26. Kedd Gombaleves
Pincepörkölt, savanyúság

05.27. Szerda Zöldségleves
Sertéspörkölt,zöldbabfőzelék

05.28.Csütörtök Hagymaleves
Dubbary pulykamellszelet, párolt rizs

05.29. Péntek Gulyásleves
Sajtos-tejfölös spagetti, gyümölcs.

900 Ft
VÁLTOZÁS
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Tisztelt Fonyódiak!
Kedves Könyvtárhasználóink!

A Fonyódi Kulturális Intézmények 
Könyvtára 2020. március 17-e óta zár-
va tart.

Most azonban lehetőségünk nyílik 
arra, hogy elkezdjük könyvtárunk be-
iratkozott tagjai számára a könyvek 
házhozszállítását. Ennek a menete a 
következő lesz:

Azokat a Fonyód közigazgatási ha-
tárain belül élő, érvényes beiratkozás-
sal rendelkező tagjainkat, akik szeret-
nének újra olvasni a könyveink közül, 
megkérjük, hogy jelezzék ezt felénk a 
következő lehetőségek valamelyikén:

Elektronikus levélben a konyvtaros@
fonyod.hu címen.

Telefonon hétköznap, munkaidőben  
8 és 16 óra között a 06-20/380-37-78-
as számon.

Egy alkalommal 6 darab könyvet 
lehet kölcsönözni, 2 hét időtartamra. 
Természetesen arra figyelni fogunk, 
hogy korábban már kölcsönzött könyv 
ne kerüljön az összeállított csomagba. 
A jelentkezőktől azt kérjük, hogy közöl-
jék az író nevét, a témát, esetleg egy-
egy konkrét könyv címét, akitől - amiről 
- amit szeretnének olvasni. Természe-
tesen használhatják az interneten el-
érhető elektronikus katalógusunkat, 
itt azt is ellenőrizhetik, hogy egy adott 
könyv hozzáférhető-e? A katalógus 

Felhívjuk a Fonyód települé-
sen élő fogyatékos személyek és 
családjaik figyelmét, hogy az új 
koronavírus - járvány időszakában 
lehetőségük van az Önkormány-
zattól segítséget kérni! 

Ilyen segítség például a bevá-
sárlások intézése és a gyógysze-
rek kiváltása!  

Kérjük, amennyiben Ön és csa-
ládtagja érintett, vagy tudomása 
van környezetében élő fogyaté-
kos, segítségre szoruló személy-
ről, akkor vegyék fel a kapcsolatot 
Fonyód Város Önkormányzatával! 

Keressék munkatársunkat hiva-
tali munkaidőben az alábbi elérhe-
tőségeken: 

Tel.: +36-85/562-999
E-mail: igazgatas@fonyod.hu

További fontos információk a 
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 
Szociálpolitikai Központ Közhasz-
nú Nonprofit Kft. honlapján: 

h t t p s : / / f s z k . h u / h i r /
a k a d a l y m e n t e s - i n f o r m a c i o k -
a -koronav i rusro l - fogyatekos-
emberek-szamara/

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- 
és Szociálpolitikai Központ Köz-
hasznú Nonprofit Kft. elérhetősé-
gei:

Telefon: +36-1/450-3230
Fax: +36-1/450-3235
E-mail: titkarsag@fszk.hu

  Fonyód Város
  Önkormányzata

Figyelem!

címe: konyvtar.fonyod.hu.
A könyveket kollégáink a megszo-

kott módon kikölcsönzik a könyvtári 
rendszerben, majd az olvasó felé jel-
zett időben kiszállítják a megadott 
fonyódi címre. A korábban kikölcsön-
zött könyveket az első találkozásnál 
visszavesszük. Természetesen kése-
delmi díjat ebben az időszakban nem 
számítunk fel azoknak sem, akik nem 
akarnak élni ezzel a lehetőséggel.

A szolgáltatás igénybevétele in-
gyenes, Fonyód Város Önkormányzata 
ezzel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy 
az olvasni szeretők - a lehetőségekhez 
képest - minél hasznosabban töltsék el 
otthon a szabadidejüket.

A továbbiakban a hét péntek napjá-
ig leadott könyvigényeket, a következő 
héten egyeztetett időpontban házhoz 
szállítjuk.

Ezt a tervezett szolgáltatást minden 
korosztály igénybe veheti, tehát példá-
ul a szülő kérhet gyermeke részére is 
könyvet.

Reméljük, így egy kicsit érdekeseb-
bé tudjuk tenni az otthon töltött napo-
kat, heteket! 

  A fonyódi könyvtár
  munkatársai
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Felelősség, azért amit teszünk, vagy nem teszünk
A kialakult helyzetben az egyén 

felelőssége közös üggyé vált. Hatás-
sal vagyunk a környezetünkre, azáltal 
amit teszünk, vagy épp nem teszünk. 
Az állattartási kultúra alapja a feltétel 
nélküli szeretet. Szinte családtagként 
vannak mellettünk, hozzánk hason-
lóan szeretetre, gondoskodásra van 
szükségük.

…Testvéreink ők, s ugyanabban a 
műhelyben készültek, mint az ember, s 
értelmük is van, néha bonyolultabb és 
finomabb, mint a legtöbb embernek… /
Márai Sándor/

A felelős állattartással, a háziállat-
ról való körültekintő gondoskodással 
még inkább vigyázhatunk egymásra. 
Kutyasétáltatás alkalmával gondosan 
ügyeljünk arra, hogy ne simogassák 

idegenek kis kedvencünket, illetve 
ettől mi is óvakodjunk idegen állatok 
tekintetében. Minden esetben hasz-
náljunk pórázt és feltétlenül tartsuk 
be az alapvető higiéniai szabályokat.

Amire érdemes figyelni:
- használjanak pórázt,
- mellőzzék a simogatást,
- lakásban tartott állatok esetén 

szellőztessenek rendszeresen
- az állatorvosi rendelőt csak indo-

kolt esetben keressék fel,
- egyeztessenek átmeneti gondos-

kodás lehetőségéről,
- gondoskodjanak előre megfelelő 

mennyiségű táp beszerzéséről.
Vigyázzunk egymásra!

   Pálfi Piroska

Beszámoltak a közgyűlésről az öregdiákok 
„Hideg szél markol muskátlik levelébe - szirmok vacognak”

Ruder Jana

Még az összejövetelek korlátozása 
előtt megtartottuk a közgyűlésünket, 
ahol elfogadtuk a 2019.  évi egyszerű-
sített éves beszámolót: 

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjai-
nak Baráti Köre 2004-ben alakult, hogy 
támogassa a gimnáziumot, a tanuló-
kat, és lehetőséget teremtsen a volt 
diákoknak a találkozásra. Tagjainak 
száma 209.

Tartalmi munka: részt vettünk a 
gimnázium jeles napjain. Három te-
hetséges tanuló nyerte el az Öregdi-
ákok Emlékplakettjét és a vele járó 
50-50 ezer Ft támogatást.  Hat diák írt 
a családtörténeti pályázatunkra. Meg-
ünnepeltük a megalakulásunk 15 éves 
évfordulóját. 

Megnéztük Mátyás Király Corvináit, 
a Seuso-kincseket, a Szász Endre kas-

télyt. Kirándultunk Vácrátótra, Várdára, 
a Fűvészkertbe, Badacsonyba, Sze-
gedre, Somogyvárra. Hagyományőrző 
rendezvényekbe kapcsolódtunk be 
Gyugyon, Somban, Niklán, Lengyeltóti-
ban, Szőlősgyörökben. Nyáron főztünk 
a gimnázium vízitelepén. Helytörténe-
ti sétán megismertük a régi Fonyód 
életét. Az „Alkotó Öreg- és Ifjú diákok” 
kiállítása 11. alkalommal került meg-
rendezésre, és ekkor mutatta be köny-
vét Pálóczi (Szabó) Antal. Az évet egy 
kellemes összejövetellel zártuk. 

A számviteli beszámolóból röviden:   
aktívák 1 493 ezer Ft, saját tőke 1 480 
ezer Ft, tőkeváltozás 1 170 ezer Ft, 
passzívák 1 493 ezer Ft. A szervezet 
által nyújtott támogatások 174 ezer Ft. 
Bevétel 1 313 ezer Ft, ráfordítás 1 003 
ezer Ft, tárgyévi eredmény 310 ezer Ft.

Az elnökség nevében köszönöm 
mindazoknak, akik segítették munkán-
kat  tagdíjjal, anyagi,  szervezési és 
egyéb támogatással,  kiállítási, család-
történeti anyaggal, az SZJA 1%-ával, 
és  a személyes jelenlétükkel. Adószá-
munk: 18778232-1-14.   

Ruder Jana májusi fagyokra íródott 
haikuja jelképesen a mostani helyze-
tünket is tükrözi. Hit, bizakodás, re-
mény, kitartás kísérjen bennünket ezen 
a nem könnyű úton!

       Németh Julianna
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A szúnyogírtással kapcsolatos tudnivalók 
A Nemzeti Népegészségügyi Köz-

pont (NNK) szervezett szúnyogirtás-
sal kapcsolatos tájékoztatója:

A szervezett szúnyogirtás Magyar-
országon jellemzően két módszerrel 
történik: kémiai vagy biológiai módon.  

A kémiai szúnyogirtás célja a már 
kikelt, „felnőtt” szúnyogok (imá-
gók) elpusztítása a levegőbe jutta-
tott finom ködpermettel. Az irtószer 
kijuttatása történhet légi járműről 
ún.  ULV-eljárással vagy földi jármű-
ről ULV-, hidegköd-vagy 
melegködképzéssel. Az 
irtószer hatóanyaga a ro-
varok idegrendszerét káro-
sítja, a csípőszúnyogokon 
kívül más ízeltlábúakra és 
a vízi élővilágra nézve is 
ártalmas. Az irtószer hatá-
sát a kijuttatást követően 
azonnal kifejti, ugyanakkor 
a levegőből viszonylag ha-
mar leülepszik a felületekre 
és főként a napfény hatásá-
ra, viszonylag rövid idő alatt 
elbomlik a hatóanyaga. A 
kezelés után tehát kedve-
zőtlen körülmények esetén 
a szomszédos területekről a 
széllel sodródó szúnyogok, 
illetve a kezelt területen a 
vízgyülemekből idő közben 
kikelő szúnyogok újra ártal-
mat okozhatnak.

A biológiai szúnyogirtás 
során egy baktérium által 
termelt hatóanyagot juttat-
nak azokba a víztestekbe, 
ahol a szúnyoglárvák fejlőd-
nek. A kijuttatás történhet légi, földi, 
vízi járműről vagy kézzel. A módszer 
előnye, hogy a csípőszúnyogok lárvái 
az irtószertől elpusztulnak, de más 
állatokra nézve a biológiai irtószer 
elhanyagolható kockázatot jelent. 
Az időben indított kezeléssel, megfe-
lelő körülmények között a szúnyogok 
nagyszámú megjelenése bizonyos fo-
kig megelőzhető. A módszer hátránya 
ugyanakkor, hogy több háttérmunkát 
és tervezést igényel, mert a szúnyog-
lárvák tenyészőhelyeit fel kell deríteni 
(feltérképezni), számon kell tartani és 
az irtószert a megfelelő időszakban, 
esetenként ismételten kell alkalmaz-

ni. Továbbá, adott település környeze-
tében az összes tenyészőhelyet szük-
séges kezelni, hogy ne áraszthassák 
el a védendő területet a szúnyogok. 
Magyarországon jelenleg túlnyomó-
részt kémiai úton történik a szúnyog-
irtás, de hosszú távon mindenképpen 
a biológia technológiai alkalmazását 
tartjuk kívánatosnak. 

A szúnyogirtó szerekről általános-
ságban elmondható, hogy az úgy 
nevezett biocid termékek körébe 

tartoznak, melyek forgalmazását és 
felhasználását, előzetesen kell enge-
délyeztetni, majd időszakosan felül-
vizsgálni. A termékek engedélyezését 
és az engedélyek felülvizsgálatát Ma-
gyarország az Unió tagállamainak ha-
tóságaival együttműködve végzi. Az 
NNK a mindenkori nemzetközi szak-
mai irányelveket és magyarországi 
adottságokat szem előtt tartva végzi 
az irtószerek engedélyezését és előír-
ja a környezet és a lakosság védelme 
érdekében szükséges óvintézkedése-
ket. A folyamat egyik következménye, 
hogy az indokolatlan vagy elfogadha-
tatlan kockázatot jelentő hatóanyagok 

és irtószerek kiszorulnak. A korábban 
légi úton történő kémiai szúnyogir-
tásra használt szúnyogirtószerekkel 
szemben a felülvizsgálati program 
során környezetvédelmi aggályok 
merültek fel, ezért használatukat 
szükséges volt korlátozni. 

Az engedélyezett irtószerek napra-
kész listája és használati utasítása az 
Irtószerek Kereshető Adatbázisában 
(http://www.oek.hu/ika/) nyilvánosan 
hozzáférhető. A szúnyogirtásra enge-

délyezett irtószereket csak 
a vonatkozó jogszabályok-
ban meghatározott feltéte-
leket teljesítő szakképzett 
személy használhatja fel! 

A szúnyogirtásra vonat-
kozó jogszabályi és egyéb 
előírások betartását első-
sorban a járási hivatalok 
népegészségügyi osztályai 
ellenőrzik, a kivitelezéssel 
kapcsolatban esetlegesen 
felmerülő panaszokkal az 
illetékes járási hivatalhoz 
fordulhatnak.

A légi úton történő szú-
nyogirtás 2020.  január 1-től 
az NNK előzetes engedélyé-
vel végezhető. A földi úton 
történő szúnyogirtáshoz, ha 
nem érint védett természeti 
területet, nem szükséges 
külön engedélyt kérni, de az 
NM rendelet szerint „a keze-
lést megelőző 24 órával a 
kezelés helye szerint illeté-
kes járási hivatalnak be kell 
jelenteni.”

A kémiai írtás esetén a méhészek 
kiértesítése, valamint bármely szú-
nyogirtást, kezelést megelőzően az 
érintett terület lakosságának értesíté-
se az önkormányzat feladata. 

A szúnyogok elleni védekezésben a 
lakosság  figyelmének felkeltését  és 
együttműködését nélkülözhetetlen-
nek  tartjuk,  ugyanis  a  települése-
ken  jelentkező  ártalmat  részben  a  
ház  körüli vízgyülemekben kifejlődő 
szúnyogok okozzák. A szúnyogok ár-
talmával és az ellenük való egyéni vé-
dekezés lehetőségeivel kapcsolatban 
a mellékelt plakátot (felhívást) java-
soljuk áttekinteni.
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Gondolatok a koronavírus járvány kapcsán
A II. világháború óta nem szem-

besült az emberiség olyan nehéz és 
válságos helyzettel, mint most a ko-
ronavírus megjelenése miatt. Akkor a 
háborút megelőző években már lehe-
tett érezni a közeledő bajt, de most 
teljesen váratlanul, és valljuk be, tel-
jesen felkészületlenül ért bennünket a 
kialakult járvány. Már azt hittük, hogy 
urai vagyunk a világnak, kiforgathat-
juk és átalakíthatjuk tetszés szerint 
természeti élőhelyünket, a Földet és 
akár a kozmoszt is. Sokan a rosszul 
értelmezett emberi szabadsággal visz-
szaélve vették semmibe az évezredek 
folyamán kialakult emberi kapcsolato-
kat és emberi normákat. Most ebbe a 
nagy szabadságba robbant be egy kis 
mikroszkopikus részecske, amely gyö-
kerestül megváltoztatta ez egész em-
beriség eddigi életét, és teljesen más 
értékrendet hozott el számunkra. Elő-
térbe került az egészség és az emberi 
élet védelme. A gazdaság leállt, vagy 
stagnál, és igazán nem tudjuk, hogy 

mit hoz a jövő? Bár még a járvány ele-
jén járunk, de az már körvonalazódik, 
hogy azokban az országokban, ahol 
egyébként is fegyelmezettebbek az 
emberek, ott kisebb a kár és a  meg-
betegedés és kevesebb a halottak szá-
ma. Jó lenne, ha Magyarország is ezek 
közé az országok közé tartozna.

A tennivalónk az, hogy betartsuk az 
operatív törzs és a hivatalos szervek út-
mutatásait. Higgyük el, hogy az ország 

legjobb és nemzetközileg is elismert 
egészségügyi szakembereinek taná-
csai alapján, és a nemzetközi standar-
dok szerint cselekszenek. Még az el-
lenzék mértékadó szakemberei szerint 
is, a világ egyetlen országa sem tudott 
teljesen felkészülni az ilyen katasztrófa 
helyzetre. Még a leggazdagabb államok 
egészségügyi ellátása is rogyadozik, 
vagy összeomlott. Jelen írásom idején 
a magyar egészségügy még jól kezeli 
a helyzetet. Természetesen, mint a fut-
ballban is lenni szokott, a partvonalról 
mindenki nagy szakértő, és sokan kia-
bálnak be sokféle ”bölcsességet”. El kell 
hinni, hogy egy demokratikusan megvá-
lasztott kormány az ország érdekében 
és az emberek életének megóvásáért 
dolgozik, azt is el kell fogadni, hogy 
mértéktelen, fedezetlen pénzszórással 
a jövőnket élnénk fel. Mindenkinek ön-
mérsékletet kell tartani.

A vírusfertőzés kapcsán különféle 
tanácsok jelennek meg a különböző 
médiákban, amelyek a hivatalos aján-

láson kívül állnak. Sokan nyerészkedni 
akarnak, ebben a helyzetben minden-
féle csodaszert ajánlanak, visszaélve 
a szorult helyzettel. Sajnos elkeserít 
az, amikor néhány orvos kolléga is, 
talán tudatlanságból, vagy nem kellő 
informáltságból butaságokat terjeszt. 
A jobbik eset az, ha ezek az eljárások, 
vagy szerek nem hatásosak a vírus 
védekezése szempontjából, de az már 
kifejezetten bűn is, amikor ezek a ter-

mékek egészségkárosodást okozhat-
nak. Már van olyan kolléga - szeren-
csére nem somogyi - aki ellen eljárást 
kellett indítani. A minap is olvastam 
olyan több baktériumot és vírust is el-
pusztító belsőleg alkalmazott szerről, 
amely az OGYÉIT honlapján olvasható 
állásfoglalás szerint súlyos egészség-
károsodást okozhat. Naponta jelen-
nek meg szenzációhajhász írások és 
jóslatok a vírus ellenszerével kapcso-
latban. Sajnos ezek a hírek nem iga-
zak, és a dolgok szokásos lefolyását 
ismerve még hónapokat kell várni 
arra, hogy végleges ellenszer legyen a 
kezünkben. A tudósok megfeszítetten 
dolgoznak és kutatnak a gyógymódon. 
Bár az irritáló különösen most, hogy 
különféle celebek nagyságrendekkel 
többet keresnek a bugyutaságaikkal, 
mint az emberek megmentői. Addig 
ismét csak azt tudom tanácsolni, hogy 
a hivatalos előírásokat tartsuk be, bár-
mennyire is nehezünkre esik.  Lehet, 
hogy valaki nem lesz beteg, vagy eny-
he tünetekkel vészeli át a betegséget, 
de másokat úgy megfertőzhet, hogy 
azok belehalhatnak a fertőzésbe és 
így potenciális gyilkossá válhat.

Geriáter szakorvosként az idő-
seknek azt tudom ajánlani, hogy 
maradjanak otthon, tartsák be a hi-
giéniai szabályokat, és a már létező 
krónikus alapbetegségeiket tartsák 
jól karban, mert akkor több tartalé-
ka marad a szervezetnek a védeke-
zésre, ez a legjobb immunerősítő. 
Különben megjegyezném, hogy a 
virologusok és a kezelőorvosok sze-
rint a betegség súlyosbodása éppen 
a vírus hatására hirtelen kialaku-
ló heves immunválasz (un. citokin 
kaszkád) hatására lép fel. Jó időben 
a saját kertjükben tartózkodjanak a 
szabadban, és mozogjanak, valamint 
mély légzőgyakorlatokat végezzenek. 
Fonyód ilyen szempontból előnyös 
helyzetben van, mert sok a kertes 
ház. (Sajnos az utóbbi időben felépült 
társas üdülők, nem éppen ideálisak 
járványügyi szempontból, mert az itt 
levő nyaralótulajdonosok saját telek 
hiányában csak a közösségi helyeken 
tudnak a szabadban tartózkodni) Táp-
lálkozzanak naponta többször és ke-
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Házhozszállítás Fonyódon - #maradjotthon!

veset, hogy a nagy ételmennyiségtől 
a rekeszizom ne nyomódjon fel, csök-
kentve a légzési kapacitást. Együnk 
inkább több gyümölcsöt, mert a vita-
minok ilyen formában hatásosabbak 
is és könnyebben felszívódnak, mint 
szintetikus és gyógyszer formában. 
A túlzott szintetikus vitaminbevitel, 
még C-vitamin esetén is vese illetve 
gyomor nyálkahártya elváltozásokat 
okozhat. A szintetikus vitaminbevitel 
vírus elleni hatástalanságáról több 
tudományos cikk jelent meg, legújab-
ban Boldogkői Zsolt szegedi egyetem 
virologiai professzora tollából.

Az idősebb emberek társbetegsé-
gek nélkül is sérülékenyebb, mert az 
öregedés folyamán, csökken pl. a szer-
vezet víztartalma és nő a relatív zsír-
tartalom, csökken az izomzat a szív 
funkciója, csökken az immunrendszer 
kapacitása stb. és pl. egy 80 éves em-
bernek fele annyi kiválasztó részecs-
kéje van, mint egy húszévesnek, pedig 
a labor leletekben normál vesefunkció 
mutatkozik. A gyógyszerek kiválasz-
tása és a szervezetben való eloszlása 
megváltozik. Ne dőljenek be semmi-
lyen csoda gyógymódnak sem, ami a 
hivatalostól eltérő. Még a kínai orvo-

A koronavírus járvány (COVID-19) 
idején az alábbi fonyódi vállalkozások 
szeretnék könnyebbé tenni az Önök 
mindennapjait azáltal, hogy házhoz 
viszik a tőlük megrendelt termékeket.

Fábián Pékség
Termék: pékáru

Elérhetőség: +36-70/424-7499, 
fabipekhazhozmegy@gmail.com

Kiszállítási terület: Fonyód

Heidinger Zsolt
Termék:

finom pékáru
Elérhetőség: +36-70/421-8935, 

heideingerz@freemail.hu
Kiszállítás telefonos megbeszélés 

szerint történik!

Pickelhaupt László
Termék:

méz és méhészeti termékek
Elérhetőség: +36-20/216-1056

Minimum rendelési összeg: 3000 Ft
A kiszállítás díja 3000 Ft-tól 200 Ft, 

5000 Ft rendeléstől ingyenes.

Tom Market
Termék:

élelmiszer
Elérhetőség: +36-70/267-5865

Minimum rendelési összeg: 3000 Ft
A kiszállítás díja: Fonyód 700 Ft; 
Fonyódliget, Bélatelep: 1000 Ft

Torony Étterem
Termék:

sok sem a tradicionális kínai gyógy-
módot alkalmazták a vírusos betegek 
kezelésében, hanem a modern orvos-
tudomány gyógymódjait, és útmutatá-
saikban is azokat ajánlják.

Végezetül ismét azt tanácsolom min-
denkinek, hogy tartsák be a hivatalos 
előírásokat és szívleljék meg Szophok-
lész idézetét az Antigonéból, hogy „A 
legfőbb jó a józan megfontoltság”.

  Dr. Ács Zoltán 
  belgyógyász,
  gasztroenterológus,
  geriáter szakorvos

készételek, pizzák
Elérhetőség: +36-85/363-805, +36-

30/638-2942, www.toronyetterem.hu

Nagy József zöldség gyümölcs 
kiskereskedő

Rendelésleadás: csütörtök
Szállítás: szombat

E-mail: jzsika75@hotmail.hu
Telefon: +36-20/343-7130

További elérhetőség: Facebook, Viber

Stadler Kinga
Termék:

kürtöskalács
Ár.: 700 Ft vanília, kakaó, kókusz, 

bounty, fahéj, dió; 1200 Ft
sonkás-sajtos, sonkás-sajtos-chilis

Elérhetőség: +36-30/53-123-76

Zöldkert Vendéglő!
Termékek:

készételek a ‘la carte és
menü ajánlatunkból.

Rendelésleadás: minden nap 10-15 
óra között a megadott

telefonszámon!
Elérhetőség:

+36-85/360-042, www.vsliget.hu
Facebook oldal:

Zöldkert Vendéglő és Üdülőpark

Kertbarátok Boltja
Termékek:

mezőgazdasági, barkácsáru,
fertőtlenítő és tisztítószerek

Elérhetőség: +36-30/288-9020, 
kertbar@freemail.hu

Rendelésleadás: a fenti
elérhetőségek valamelyikén

Hubi Bár Fonyód
Termékek:
készételek 

A kiszállítás FONYÓDON INGYENES! 
Rendelés: 06-20-384-0627

Étlapunkat az alábbi oldalon találják: 
Hubi Bár Fonyód
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Katolikus miserend
Templomainkban a nyilvános liturgiák 

szünetelnek!
(Nincsenek vasárnapi szentmisék sem!)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
megyéspüspökei minden hívő számá-
ra (visszavonásig) felmentést adnak a 
vasárnapi szentmisén való részvétel 

kötelezettsége alól. Ebben a helyzetben 
a vasár- és ünnepnapok megszentelésé-
nek céljából a hívek (az egyház előírásai 
szerint) fordítsanak kellő időt személyes 

(vagy családi) imádságra, olvassák a 
Szentírást és ha lehetséges kövessenek 

szentmiseközvetítést.
Nagyboldogasszony

Római Katolikus Plébánia Hivatal

Cím: 8640 Fonyód, Templom u. 2. 
E-mail: fonyodpl@gmail.com

Web: www.fonyodpl.x3.hu
Telefon: 85/360-046

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

2020. március 16-tól 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 honlapján és facebook 

oldalán „Napi falat” címmel a napi igét és 
igemagyarázatát olvashatják.  Az isten-
tisztelet felvétele online vagy a Fonyód 

TV-ben nézhető. 

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Szabó Levente református lelkész
tájékoztatása alapján a koronavírus-
járvány okozta rendelkezések miatt a 

református istentiszteletek
nem látogathatóak.

Felvételük azonban az interneten 
követhető,

a Balatonlelle-Balatonboglári
Református Egyházközség

facebook oldalán.

Veszélyhelyzetben is helytállnak kollégáink
Az egész világon eluralkodó jár-

vány miatt meglehetősen nagy válto-
zást élhettünk, illetve élhetünk meg 
a mindennapokban. Teljesen más-
hogy kell berendezkednünk ebben a 
helyzetben. A napi rutinok mindenki 
életében megváltoztak. A COVID-19 
járvány miatt kiadott országos rende-
letek hatására már egy egyszerű be-
vásárlás is komoly szervezést igényel 
egy család életében. Helyt kell állni a 
munkahelyeken, hiszen az élet megy 
tovább és rohamosan haladunk a nyár 
felé, miközben gyermekek milliói küz-
denek az olykor nem egyszerű digitá-
lis oktatással. A nyár közeledtével a 
természet is feléledt, kezdetét vették 
a tavaszi munkálatok.

Ebből kifolyólag Fonyód terüle-
tének folyamatos tisztán tartása, a 
közterületek, sétányok gereblyézése, 
seprése, a hulladékok, illetve levelek 
összeszedése napi feladataink közé 
tartozik. A strandokon az uszadékok 
összegyűjtése és elszállítása is folya-
matos. A közterületeken a veszélyes 
fák kivágására is sor került.

A Liget utcában és a Kisfaludy ut-
cában az árkok felújítását, a Bartók 

Béla úton, illetve a Dárdai közben az 
árkok kitisztítását végezték el kollé-
gáink.

Bár a Piac látogatásának rendje az 
idősek védelme érdekében megválto-
zott (reggel 7-9 között CSAK a 65 év 
felettiek, míg 9-14 óra között KIZÁRÓ-
LAG a 65-nél fiatalabbak látogathat-
ják), a területének folyamatos tisztán 
tartása, a Piaci asztalok rögzítése a 
korábbiakban megszokott módon a 
feladataink közé tartozik. Mint aho-
gyan a Piac területén található illemhe-
lyek üzemeltetése, illetve felügyelete.

Az intézményeknél felmerülő kar-
bantartási munkák elvégzése is meg-
történt: a Polgármesteri Hivatalban 
festést, illetve pakolást; a Szociális 
Központban a vizesblokk felújításá-
nak munkálatait végezték el munka-
társaink.

A veszélyhelyzet miatt újabb fel-
adatok is hárultak a kollégáinkra. A 
buszmegállók és utak fertőtlenítése 
fontos feladataik közé tartozik, a vá-
ros utcáinak gépi seprése mellett.

      Kristóf Györgyné
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A veszélyhelyzet, a járvány intéz-
ményünkben is átrendezte a minden-
napokat. A nappali ellátottunk sajnos 
otthonában marad, de mindenben 
igyekszünk segítségükre lenni. A benti 
szolgáltatások zömét most biztosítjuk 
számukra, hogy minél könnyebben tud-
ják átvészelni ezt a nehéz időszakot. 
Bízunk benne, hogy most elmaradó fa-
latozások, fagyizások, lángosozások, 
kirándulások, beszélgetések, mielőbb 
pótlásra kerülhetnek. Csendes a ház 
a nappali nélkül. Ezt megérezték a he-
lyiségeink is...a fürdőszobában láza-
dozni kezdtek a járólapok és elindultak 
szépen, annak rendje és módja szerint, 
nem kis fejfájást okozva ezzel nekünk. 
Ezúton is szeretném megköszönni a 
VÜSZ munkatársainak az igazán pre-
cíz munkát. Két hét alatt megújult a 
fürdőszobánk, új padlólapok kerültek a 
lázadozók helyére. Korszerűbb fürdési 
megoldást alakítottunk ki. Rendezet-
tebbé váltak helyiségeink.

Az intézmény egyéb tevékenységei, 
feladatellátása is változott. Minden 
szolgáltatást biztosítunk, amit enged-
nek a jogszabályi keretek, természe-
tesen az óvintézkedések betartása 
mellett. A házi segítségnyújtás gon-
dozónői továbbra is járnak a rászoru-
lókhoz, rövidebb időtartamban, de a 
szolgáltatás elemeit tartva. Az ebédet 
egyszer használatos műanyag dobo-
zokban szállítjuk ki, a gondozónő és a 
sofőr védőeszközöket használ, a gép-

Szociális Központ: megújult a mosdó! 
járművet folyamatosan fertőtlenítik. A 
család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
is elérhető azzal, hogy a személyes 
ügyfélfogadás korlátozásra került. Te-
hát csak előre egyeztetett időpontban 
van lehetőség személyes kapcsolat-
tartásra. Természetesen a krízishely-
zet, a hirtelen jelentkező probléma 
esetén nincs szükség időpont kérésre, 
minden más esetben igen. A szokásos 
ruhabörze bizonytalan ideig nem kerül 
megtartásra. A központ munkatársai 
dolgoznak, a folyamatban lévő ügyei-
ket viszik. Akut esetben a pszichológiai 
tanácsadás, mediáció igénybe vehető, 
a megfelelő egészségügyi védőszabá-
lyok betartása mellett!

Természetesen a házat naponta 
többször fertőtlenítjük, a személyes 
kapcsolatok alkalmával különös fi-
gyelemmel vagyunk az előírások be-
tartására. Munkatársaink számára 
védőeszközök biztosítása folyamatos. 
Ezúton is köszönjük Fonyód Város 

Önkormányzatá-
nak támogatását, 
ugyanis az összes 
munkatárs szá-
mára biztosítottak 
szájmaszkokat. 

Az intézményi 
élet nem áll meg. 
Takács Józsefné, 
Ági jól megérde-
melt nyugdíjas 
éveire készül. 
Pontos, precíz 
munkavégzése , 
szakmai tudása 
miatt pótlása nem 
könnyű feladat. 
Krudinszki Zsa-
nett veszi át Ági 
munkakörét, aki 

lelkesen tanulja a folyamatokat. Zsa-
nett fiatal, agilis, jó munkaerő, bizonyo-
san helyt fog állni. 

Új feladataink között szerepel az 
idősek ellátása, számukra a bevásár-
lás, postai ügyintézés és gyógyszer-
kiváltás intézése. A feladatellátásban 
saját munkatársaimon felül jelenleg a 
FOKI dolgozói is részt vesznek. Igyek-
szünk valamennyi igényt kielégíteni, a 
megfelelő keretek között. 

Több helyi cég, vállalkozó és lakos 

adományokkal segítette munkánkat a 
veszélyhelyzet kihirdetésekor. Tartós 
élelmiszert, zöldséget, ásványvizet 
adományoztak, melyet a szolgálatunk 
által ismert rászorulók között osztot-
tunk szét. Ezúton is köszönjük a segít-
séget:

Németh-Vill egyéni vállalkozás – 
Németh Ákos (ő volt az összefogás 
kezdeményezője)

Heoscont Kft. - Sipos Balázs
CBK Gloves Kft. - Hardi Istvánné
Császta Fitness Wellness - Németh 

László
Babodi Méhészet – Babodi Istvánné
Berekhús Kft. - Fuksz Lajos
Zsi-Zo Szerelvény Szaküzlet - Zsin-

kai Zoltán
Kérem, hogy amennyiben felaján-

lással élnének, úgy a szolgálat mun-
katársát, Nyers Aletta Szimóna csa-
ládsegítőt keressék a 20/238-2467-es 
telefonszámon. Eddigi szíves segítsé-
güket is hálásan köszönjük!

    F.A.

Kérjük, ha Önnek tudomása van 
arról, hogy egy idős polgár se-
gítségre szorul, őket a Szociális 
Központ telefonszámainak meg-
adásával, vagy az intézmény Önök 
általi megkeresésével segítsék! 

Ezt  követően  a  Szociális  Köz-
pont munkatársai  felveszik  az  
érintettel  a kapcsolatot. A folya-
mat egy nyomtatvány kitöltésével  
veszi  kezdetét,  mely  szerint  kéri 
a  szolgáltatást:  úgy,  mint    vá-
sárlás, gyógyszerkiváltás.   Fontos   
kiemelni, hogy ez heti egy alkalom-
mal történik!  A termékek esetén 
termékválasztási lehetőséget nem 
tudunk biztosítani. A kérelemmel, 
illetve annak aláírásával az ellátott 
vállalja, hogy otthon marad! A  hí-
vásokat  adott  napon  rögzítjük, a 
szolgáltatást a rá következő nap-
tól biztosítjuk!

Elérhetőségek:
+36-85/560-212
+36-20/382-1148
+36-20/382-1020
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Köszönet a véradásért!

Egy kis kihagyás után ismét hírt 
adunk a klub munkájáról. A tél vége, 
tavasz eleje kevésbé mozgalmas idő-
szakunk. Márciusi gyűlésünkön Elnök 
asszonyunk ismertette Kormányzóság 
kérését a klubokhoz. Kérik, hogy a ta-
vasz (április) folyamán szervezzünk 
egészségnapot. Mi április 21-én sze-
rettük volna tartani, ahol vérnyomás- 
vércukorszint mérést, hallásvizsgála-
tot terveztünk. Sajnos a koronavírus 
felülírta a terveinket. 

Tervezésben egy kicsit távolabbra 
mentünk, mégpedig november 7-re. 
Szeretnénk a hagyományos Jóté-
konysági Bálunkkal visszatérni a jól 
bevált időpontra. Tehát lehet készülni 
a bálra. Reméljük, hogy addigra már 
minden félelmünk, aggodalmunk a 
múlté lesz. Márciusi gyűlésünket egy 
kis ünnepséggel színesítettük, még-
pedig nőnapoztunk egy kicsit. Kedves 
férfi tagjaink virággal és egy kis finom 
édességgel kedveskedtek.

Áprilisi gyűlésünket - hála a techni-
kának - online tartottuk. Egy kicsit dö-
cögött, de aztán összejött.

Megkerestek bennünket a család-
segítők. Győri Sándor mozgássérült-
nek kérnek segítséget, egy elektromos 
rokkantkocsi vásárlásához. 50.000.-
Ft támogatást szavaztunk meg, amit 

Csendes Húsvét
Még a levegő is más,

Csendes minden, csak madár
Lebben a házak között,

Nincs gép a vidék fölött.
A kék ég határtalan,
A föld oly bátortalan.

Nincsen mise, semmi se,
Csivitelés helyette.

A természet helyet kér,
Bűnös ember, mit tettél?

Szennyezett a levegő,
A félelem egyre nő.

Járványnak kell kitörni?
Hogy tudjad értékelni

Az értékes életet?
Hát tedd össze két kezed.

S balga lélek imádkozz,
Istenhez szólj, s ne átkozz.

Csendes Húsvét vagyon ma,
Hát lélek szállj magadba.
Másképp kell eztán élni,

Hogy ne kelljen majd félni.
Légy zöld, mint a nagyvilág,
És ragyogj, mint szivárvány.
Csendes Húsvét vagyon ma,

Az ember megváltotta,
Több ezernyi élettel,

Több ezernyi lélekkel.
Csendes Húsvét… Kikelet…
Gyógyítsd meg a szívemet!

  Császár Rita

LIONS hírek
akkor adunk oda, amikor a vásárlás 
esedékes lesz. Lengyeltótiból érke-
zett kérelem szemüveg váráslásra 
egy szakközépiskolás részére, ami 
7.000.- Ft-ba került. Viselje egészség-
gel. Rendszeresen támogatott öt tanu-
lónak 10-10 ezer forintért élelmiszer 
vásárlási utalványt adtunk Húsvétra.

Nem csak adtunk, de mi is kaptunk . 
Kaptunk egy szemüveg vásárlási utal-
ványt, amit tombolán nyertek. Köszön-
jük, továbbítjuk majd valakinek.

Ennyi a rövid történetünk .
Aki még nem döntött ADÓJA 1 

%-ÁRÓL , ha érdemesnek találja a 
LIONS Clubot, kérnénk ajánlja fel a 
klubnak! Adószámunk: 18767287-1-14 
Köszönjük, ha minket választ.

        Fábián Lászlóné

Hálás köszönet minden kedves vér-
adónak, aki önzetlenül segített a hús-
vét előtti véradáson! 

A koronavírusra való tekintettel, a 
várakozási idő sajnos hosszú volt, de 
így is türelmesen várakozott mindenki. 
A véradók és a véradásban dolgozók 
érdekében intézkedéseket vezettek be. 
A lehető legkisebb mértékűre csökkent 
a kontaktus, korlátozva van a véradás 
helyszínén tartózkodók száma.

A vártnál sokkal több véradó jelent 

meg, külön öröm, hogy sok új fiatal is 
eljött.

Nagyon fontos, most különösen, 
hogy minél több véradó segítsen, 
hiszen ezzel hozzájárulnak Magyar-
ország vérkészletéhez, a sikeres 
életmentő műtétek egyik fontos felté-
telének biztosításához!

 Sándor Éva
 Somogy Megyei Vöröskereszt
 véradás szervezője
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Asztalitenisz: Muskó Péter a férfi válogatott
szövetségi kapitánya!

„Aranyosi Péterrel közös megegye-
zéssel úgy döntöttünk, hogy átadja a 
helyét - mondta Nátrán Roland, a szö-
vetség elnöke. - Muskó Péter veszi át 
a válogatott irányítását, Zwickl Dániel 
pedig csapatmenedzserként dolgozik. 
A két szakember között nincs alá-fölé-
rendeltségi viszony, egymás munkáját 
támogatják, a leosztás alapján Muskó 
Péter szövetségi kapitányként inkább 
a szakmai munkára koncentrál, míg 
Zwickl Dániel a menedzseri teendőket 
látja el.”

Mindez azt is jelenti, hogy immár 
az új felállásban készül majd az 
együttes a csapat-világbajnokságra, 
amelynek a nemzetközi szövetség 
újabb, immár harmadik időpontot 
talált: az eredetileg márciusra kiírt, 
majd júniusra halasztott dél-koreai 
csapat-világbajnokságot a jelen állás 
szerint szeptember 27. és október 4. 
között rendezik meg Puszanban.

A férfiválogatott élén bekövetke-
zett változásnak a női csapatra is 
hatása van, Muskó Péter ugyanis ed-
dig Bátorfi Zoltán női kapitány segí-
tőjeként dolgozott. Amint azt Nátrán 
Rolandtól megtudtuk, természetesen 
keresik, ki lehet Bátorfi új segítője, 
ám erről egyelőre még nem született 
döntés. 

Muskó Péter (Dunaújváros, 1979. 
április 23.)

Tíz évesen kezdett asztaliteniszez-
ni Lengyeltótiban, nevelőedzője édes-
apja Muskó Zoltán volt. 

Tisztelt Adakozó,
Tisztelt Kérelmező!

A koronavírus terjedésének meg-
akadályozása ill. minimálisra csök-
kentése érdekében sajnos korlátozó 
intézkedések bevezetésére kény-
szerültünk. Adományok fogadását 
és kiosztását bizonytalan időre 
kénytelenek vagyunk felfüggeszte-
ni. Ennek értelmében Szent István 
utcai irodánk további értesítésig 
zárva tart.

Ismételten kérjük az Adakozókat 
- megköszönve felajánlásaikat -, 
hogy semmiképpen ne tegyenek le 
adományokat az iroda elé!

Kérjük, minden esetben egyeztes-
senek csoportvezetőnkkel, amennyi-
ben kérésük, kérdésük vagy felaján-
lásuk, adományuk van.

Alábbi elérhetőségeinken folya-
matosan készséggel állunk az Önök 
rendelkezésére:
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

Pályafutása során több csapatnak 
is játékosa volt: Lengyeltóti VSE, KSI, 
Tatabánya Spar Se, Malév SC, Hévíz 
Sk, Dunaújváros Linde, Basel, Linz 
Altstadt, Döbeln, Pécs, Morez, Auch, 
Roanne, és jelenleg négy éve az SK 
Vydrany idegenlégiósa.

Két és fél évig volt az ifjúsági leány 
válogatott edző, mellette három éve 
a felnőtt női válogatottnál segéd és 
soklabdás edző. Ifjúsági fiú váloga-
tottnál segítő edző.

Kiemelkedő eredményei
• 5-szörös felnőtt magyar bajnok 

(egy egyéni, négy páros)
• 3-szoros szlovák csapat bajnok
• 1-szeres Szuperliga bajnok
• 2-szeres TT-Intercup bajnok.
• 1 szeres Egyetemi-Főiskolai VB 

bronzérmes - 2004, Győr: csapat
• Legjobb világranglista-helyezés: 

186. (2004. október)

- Fiatalon, mindössze negyven-
évesen lett kapitány úgy, hogy nem 
is olyan régen még ellenfélként ját-
szott azokkal, akiket most irányít. Ezt 
előnyként, vagy inkább nehézségként 
éli meg?

- Ez olyannyira így van, hogy például 
2018-ban még én nyertem meg a Bu-
dapest-bajnokságot. Amúgy nem gon-
dolom, hogy ebből bármiféle probléma 
lenne, intelligens, felkészült sportolók-
ról beszélünk, biztos vagyok abban, 
hogy továbbra is megértjük egymást.

- Van-e bármi, amit versenyzőként 
megtapasztalt, s mindenképpen sze-
retné átadni a keret tagjainak?

- Azt látom, hogy az igazán sikeres 
asztaliteniszezőknél a sportban és a 
civil életben is meghatározó a jó men-
talitás, a hozzáállás, a profizmus, ez 
emeli őket az átlag fölé. A legjobb az, 
ha ezek a tulajdonságok eredendően 
megvannak valakiben, ám ezek tuda-
tosan is fejleszthetők. Mivel a válo-
gatott tagjai évek óta külföldön, profi 

körülmények között készülnek, úgy 
látom, mindezek birtokában vannak, 
s ez olyan alap, amire ezután is lehet 
építeni, s talán egy-két emelet „ráhúzá-
sával” ők is kiemelkedhetnek.

  forrás:
  Nemzeti Sport
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Májusi emlékek

FENG SHUI és a negatív energiák

Ki ne szeretné májust, hisz öröm 
kint lenni a szabadban, olyan cso-
dálatos ilyenkor a természet. A zöld 
szín milliónyi árnyalata valósággal 
elbűvöl, nem beszélve a nyíló virágok 
ezernyi színéről, kezdve a gyöngy-
virágok fehérségével, az orgona-li-
lán át eljutva a pünkösdi rózsa mély 
pirosáig. A határban a meleg sárga 
színben pompázó repcetáblák arany-
lepelbe burkolóznak, ahogy a felkelő 
nap sugarai szelíden végigsimogatják 
virágaikat. A gabonatáblák szélén pe-
dig a mezei virágok tarka sokasága 
gyönyörködteti a szemem. A levegő 
lassan megtelik virágillattal, ahogy az 

akácfák sorra bontják ki szirmaikat. 
Nagyanyám kertjében rengeteg 

pünkösdi rózsa nyílt. Érdekes módon 
ő bazsarózsának nevezte. A piros ba-
zsarózsa volt a kedvencem, amelyik 
többnyire pünkösdre teljesedett ki. 

- A természet pünkösd napjára 
ébred fel teljesen - mondta egyik al-
kalommal nagyanyám. - Addig csak 
ébredezik, álmosan nyújtózkodik, de 
pünkösdre feleszmél, és tudja, mi a 
dolga. Vége az ébredezésnek, ideje 
elvégezni a feladatokat, melyet az 
élet megkövetel növénytől, állattól, 
embertől egyaránt. Pünkösdre már 
levelet bont minden bokor és fa, a 

TÁMADÓ- ÉS HUZATENERGIÁK

Nagyon gyors energiafolyam: az ott 
lakók életére negatívan hat, energia-
szintjüket csökkenti. A kínaiak úgy tart-
ják, hogy „egyenes úton csak a gonosz 
szellemek közlekednek” pl. gyorsfor-
galmi út a lakhelyünk előtt, vagy gyors 
folyású folyó, ezek azért kedvezőtlenek, 
mert a chi kénytelen túl gyorsan áram-
lani és nem tud jó hatást kifejteni az 
ott élőkre. Az útkanyarulat külső oldala 
hasonlóan kedvezőtlen. Védekezhetünk 
kerítéssel, növényekkel, fákkal az épület 
és az út, valamint a folyó között.

Hosszú folyosón lelassítható az 
energia áramlása falra helyezett tük-
rökkel, képekkel vagy a mennyezetről 
lelógatott lámpával, szélcsengővel, 
mobillal, kristálygolyóval stb. Ha az 
ajtóval szemben ajtó vagy ablak van, 
a huzatenergia orvosolható függöny-
nyel, szobanövénnyel, paravánnal stb.

Az egyenes utat a kertkaputól a 
ház bejáratáig kacskaringóssá tehet-
jük kerti lámpákkal, növényekkel, kör-
forgalom létrehozásával (szökőkút, 
szobor), de a legjobb megoldás, ha 
kanyargós utat építünk.

Támadó energiát szül, ha a bejárat-
tal szemben íróasztal, eladó- vagy re-
cepciós pult van, vagy ha egymással 

szemben helyezünk el két íróasztalt. 
Amennyiben nem tudjuk az asztalokat 
áthelyezni uralkodó pozícióba (hátunk 
mögött fal legyen és rálássunk a be-
járati ajtóra úgy, hogy 45°-os szögnél 
kevesebbet kelljen fordulni), akkor 
a megoldás, hogy a támadó energia 
útjába teszünk valamit pl. növényt, 
szökőkutat, akváriumot, paravánt stb.

Ez a felgyorsult energia konfliktust, 
állandó veszekedést szülhet az ott 
dolgozók között. A jó munkahelyi lég-
kör és az akadálytalan munkavégzés 
érdekében érdemes a feng shui alap-
elveket figyelembe venni.

    Dr. Fauszt TeréziaIlyen volt...

...ilyen lett.

madarak már mind fészket raktak 
és a tojásaikon ülnek, hogy legyen 
az életüknek folytatása. Májusban a 
fiatalok is párt keresnek, hisz május 
a szerelem hónapja. Mindenki teszi a 
kötelességét, mindenütt zsong, zsi-
bong az élet. Pünkösdkor egy rövid 
időre jó megállni, jó egy kicsit ünne-
pelni, megköszönni a Teremtőnek az 
új életet, és könyörögni gyermekáldá-
sért, egészségért, jó termésért, kinek-
kinek vágya szerint. 

Nagyanyám rég nem mesél nekem, 
de szavai ma is élénken élnek ben-
nem.

   Lévay Mária
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Változik a Kormányablak nyitva tartása! 

Nem hagyja elveszni a nyarat a VAGABUND Vitorlás 
Sportegyesület!

Előző hónapban nagy lendülettel 
vetettük bele magunkat a tavaszi 
edzőtáborok és az idei nyári program-
jaink szervezésébe. Miközben igye-
keztünk bizakodva figyelni a nemzet-
közi járvánnyal kapcsolatos híreket 
a fejünk felett összecsaptak a hazai 
veszélyhelyzet egyre nagyobb hullá-
mai. 

Egyesületünk is videokonferenciák-
ra cserélte a rendszeres, személyes 
egyeztetéseket, ezzel még nagyobb 
lendületet és hatékonyságot adott a 

A Kormányhivatal tájékoztat-
ja tisztelt ügyfeleit, hogy Somogy 
megye valamennyi kormányablaka 
tekintetében 2020. május 4. nap-
jától a veszélyhelyzet időtartama 
alatt a nyitvatartási idő az alábbiak 
szerint módosul:

 Hétfő: 8:00-16:00 óra
 Kedd: 8:00-16:00 óra
 Szerda: 8:00-16:00 óra
 Csütörtök: 8:00-18:00 óra
 Péntek: 8:00-14:00 óra

csoportos ötleteléseknek. Az egye-
sület operatív vezetősége így még 
hatékonyabban kommunikál egymás-
sal és gördülékenyebben szervezi 
meg egyeztetéseit, mint a szemé-
lyes megbeszélések során. Már most 
számos programmal és szabadidős 
lehetőséggel várja majd a kikapcso-
lódni vágyókat a VAGABUND Sport, 
amikor a veszélyhelyzet és a korlá-
tozások enyhítésének ideje elérkezik. 
A nyári táborhetek lebonyolításával 
kapcsolatban kevésbé vagyunk op-

timisták, de nem csüggedünk, biza-
kodunk! Amit már jóideje közzétet-
tünk közösségi felületünkön, hogy a 
tábori regisztráció véglegesítését a 
tábordíj előzetes befizetésétől füg-
getlenítettük. Amint, még ha csak 
korlátozásokkal is, de megtarthatók 
lesznek a táborok, akkor a gyerekek 
ne szenvedjenek hiányt a szabadté-
ri programokból. A helyük biztosítva 
lesz, amint nyithatnak a közösségi te-
rek! Majd később, ha mindannyian túl-
leszünk a krízisen, akkor a tábordíjak 
befizetésére, a turnusok és foglalások 
esetleges áthelyezésére is minden-
ki számára találunk majd egyénileg 
megfelelő megoldást! Színesítettük 
a tábori programkínálatunkat is, hogy 
minél több élményben lehessen része 
a gyerekeknek! 

A VAGABUND Vitorlás Sportegye-
sület teljes létszámmal és teljes erő-
bedobással dolgozik tovább ezután 
is. Minden erőnkkel azon dolgozunk, 
hogy amint újra találkozhatunk sport-
társainkkal, táborozóinkkal, baráta-
inkkal és a kikapcsolódni vágyókkal, 
addigra egy, szinte teljesen megújult 
programkínálattal, lehetőségekkel és 
a szabadság élményével gazdagít-
hassuk őket. 

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület
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Strandfejlesztés: hamarosan indulhatnak a munkák! 
Fonyód Város Önkormányzata 

újabb forrást, több mint 167 millió 
forint támogatást nyert el a  Magyar 
Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ). Eb-
ből a keretösszegből valósulnak meg 
a 2020-as strandfejlesztések. 

2019-ben már egy nagyszabású 
strandprojekt keretében megújult öt 
strand: a Bélatelepi, a Huszka utcai, 
a Báthori utcai, a Városi és az Árpád 
parti szabadstrand.

A Bélatelepi szabadstrand keleti és 
nyugati részén meglévő két darab vi-
zesblokk teljes körű felújítása megtör-
tént a tavaly elnyert támogatás kere-
tében. A strand területének nagysága 
és a megnövekedett látogatói létszám 
hatására indokolttá vált új vizesblokk 
létesítése. Egy XXI. századi, a modern 
kor követelményeinek és előírásainak 
megfelelő minőségű, könnyűszerke-
zetes vizesblokk létesítése valósul 
meg idén. Ebben a következő funk-
ciók kapnak helyet: női- és férfi wc / 
mosdó, családi / gyerekmosdó, AKM 
mosdó, kültéri ivókút / zuhanyzó, kül-
téri ingyenes töltőpont (230 V) kisebb 
eszközöknek (pl. telefon).

A Sándortelepi Panoráma strand 
meglévő kiszolgáló épületének vizes-
blokkja 2017-ben átesett egy teljes 
körű felújításon. Ez az épület bővül 

most elemekkel, amelyek megfelelnek 
napjaink családbarát követelményei-
nek. Így megvalósul egy baba-mama 
szoba és egy családi / gyermek mos-
dó létesítése is.

A Városi strand keleti úgynevezett 
„Vízisport telepe” egy régi, kis kapaci-
tású vizesblokk részleggel rendelke-
zik. Ezért itt egy könnyűszerkezetes 
vizesblokk / kiszolgáló épület meg-
valósítását teszi lehetővé a nyertes 
pályázat, mellyel női- és férfi wc / 
mosdó - öltöző / zuhanyzó, családi / 
gyerekmosdó, AKM mosdó, baba-ma-
ma szoba, gépészeti- és tároló helyi-
ség, kültéri ivókút / zuhanyzó, kültéri 
ingyenes töltőpont (230V) kialakítá-
sára nyílik lehetőség.

16 darab speciális gyártmányú, 
gyermekbarát strandi lejárók legyár-
tása veszi kezdetét, amelyek majd az 

Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 

 pályázatot hirdet

 a Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 
Intézményvezető 

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. június 30. 

 További információ: 
 06-85/560-990
www.fonyod.hu 

Árpád partra, a Báthori utcai, a Bélate-
lepi, a Huszka utcai, valamint a Városi 
strandokra kerülnek.

A tavaly telepített öt darab baba-
mama szoba és szaniter konténerek 
burkolása is megvalósul, ezzel jobban 
illeszkednek majd a strandi környeze-
tükbe. Remélhetőleg vonzóbbá válnak 
ezek az objektumok és még többen, 
szívesebben veszik igénybe a baba-
mama szobákat.

A tervezett burkolatok igényesek, 
vidám színeket jelenítenek meg, jól 
beleillenek a környezetbe, színtűrőek 
és teljesen gondozásmentesek.

Ezen felül egységes MTÜ arculatú, 
családi öltözőkabinok és tájékoztató 
eszközök kerülnek kihelyezésre. 

A beruházás célja a strandok szín-
vonalának további emelése! 

 Tovább fejlesztik a Panoráma strandot is

Fotó: Kajetán Jácint
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A 2019-es év egyik legfontosabb fej-
lesztése az óvoda és bölcsőde felújítá-
sa volt. Az épület kibővült, energetikai 
szempontból megújult, kívül-belül is 
megszépült. Amikor a tervek készültek 
lehetett látni, hogy az óvodánk központi 
tere az aula, melyet sokszor használ-
tunk ünnepek, rendezvények helyszíne-
ként továbbra is megmaradt. Már akkor 
megfogalmazódott bennem, hogy a 
frissen elnevezett Fecskepart Óvoda 
és Bölcsődében, a felújított óvodánk-
ban az aula egyik fala lesz az a „fő hely” 
amelyre a neve az öt csoport logója, 
településünk természeti környezetének 

2020. április 28. 0:00 óra és 2020. 
május 15. 24:00 óra között azok a szü-
lők/törvényes képviselők végezhetik el 
a beiratkozással kapcsolatos ügyinté-
zésüket, akik gyermeküket a lakóhely 
szerinti körzetes általános iskolába 
szeretnék beíratni. 

Minden tanuló 2020. április 28-án au-
tomatikusan felvételre kerül a lakóhe-
lye, tartózkodási helye szerinti körzetes 
általános iskolába (Palonai Magyar Bá-
lint Általános Iskola, 8640 Fonyód, Fő 
utca 8.), de ebben az esetben is szüksé-
ges megerősíteni jelentkezését a követ-
kező elektronikus ügyintézés oldalon:

eugyintezes.e-kreta.hu

Fecskepart Óvoda és Bölcsőde - aula díszítése

Tisztelt Szülők!

legfontosabb jellemzői, a Balaton élővi-
lága díszítse. Azt is tudtam, hogy ezt a 
nagyszabású munkát helyi fazekassal, 
népi iparművésszel sokunk által elis-
mert, szeretett Takács Tamarával sze-
retném megvalósítani. 

Tamara régóta van kapcsolatban 
óvodánkkal, adventi időszakokban, 
gyereknapokon a gyermekekkel játékos 
módon ismertette meg az agyag szép-
ségét, az alkotás örömét. Évek óta több 
csoportban már munkái is jelen vannak. 
Személyes kapcsolatom is fűződik hoz-
zá, hiszen együtt gyerekeskedtünk, illet-
ve a szőlőskislaki Légli Fazekasházban 

együtt dolgoztunk. 
Tudtam, hogy a fazekasság, mint 

régi mesterség keretei között, a ha-
gyományos népi motívumok, kedves, 
szeretetet, humort sugárzó, Rá jellem-
ző formavilágába fogja önteni mindezt 
úgy, hogy az épület modern stílusával is 
összhangban lesz. 

Már tavaly szeptemberben átbe-
széltük vele, nagyjából mit szeretnénk 
s a többit nyugodtan rábíztuk, s a vég-
eredmény magáért beszél: olyan belső 
környezetet varázsolt elénk, mely telis- 
tele van élettel, harmóniával, derűvel, 
kedvességgel, játékossággal, mesevi-
lággal, hogy nem csak Ránk, óvodánkra 
jellemző, de szemet gyönyörködtető, 
pozitív energiát is sugárzó egyben. 

Nagyon nagy köszönetet és elisme-
rést szeretnék a magam és kollégáim, a 
gyermekek nevében mondani ezért Ta-
kács Tamarának. S itt szeretném meg-
köszönni az egyik óvodás kislányunk 
apukájának, Magyar Rolandnak és a 
VÜSZ dolgozóinak, hogy előkészítették 
és kifestették a falakat s természete-
sen a szülőknek a Fonyódi Óvodáért 
Közhasznú Alapítványon keresztül, az 
elnökének, akik ezt a projektek finan-
szírozták, továbbá a Fonyód Média Kft-
nek, hogy werkfimben megörökítették 
s ebben a nehéz időszakban Mindenki 
számára láthatóvá tették.

            Szántó Andrea

Első lépésben válassza a Beiratkozás 
általános iskolába menüpontot, majd a 
jobb felső sarokban lévő Bejelentkezés-

re kattintva ideiglenes regisztrációval 
adhatja meg gyermeke adatait.
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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 mo-
sodánkba 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.

•••
Eladó kitűnő állapotú SAMSUNG 107 
cm-es Plazma TV. Tip.: PS42B450. Ára: 
35000.-Ft.Tel.: 06-70/276-8488

•••
Tizenkét kitűnő krimit csomagban, csak 

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;

1.000,- Ft-ért adok.Tel.: 06-20/930-9844
•••

Eladó 26 m2 nagyon szép olasz padlólap 
60*60-as 33% árengedménnyel, azonnal 
elvihető. Ugyanitt Diegos újszerű sző-
nyeg 2,5*3,5 m (helyhiány miatt), vala-
mint alig használt női kerékpár nagyon 
olcsón elvihető. Tel.: 06-30/200-4357 

•••
Használt, de jó állapotban lévő fürdő-
kabin eladó. Megtekinthető előzetes 
egyeztetés után Fonyódon. Irányár: 30 
000 Ft
Jó állapotban lévő (80+60 mélyhűtő) hű-
tőszekrény (Zanussi) eladó. 10 000 Ft. 
Tel.: 06-20/440-3333

•••
Eladó lakás Fonyódon! Központi helyen, 

társasház első emeletén 68 m2, 2 szoba+ 
nappali, étkező, kamra, konyha, fürdőszo-
ba, wc, 10 m2 erkély. Új nyílászárókkal, 
klímaberendezéssel, új burkolattal. Saját 
garázs, 36 m2 tároló, előkert. Közös költ-
ség 5.000,- Ft / hó. Tehermentes! Irányár: 
25,9 millió Ft! Tel.: 06-20/493-9011

•••
600 négyszögöl szőlőterület gyümölcs-
fákkal, veteményeskerttel, boroshordók 
eladók! Nagyméretű pizzasütő, Singer 
varrógép, Tiffany lámpa, Erdélyi festmé-
nyek, lemezjátszó, bakelit lemezekkel el-
adó. 06-30/501-3746 

•••
Kevésbé jól működő hűtőszekrény elvi-
hető! Tel.: 06-70/275-6721
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7 és 9 óra között a 65 év felettiek látogathatják a piacot!
9 és 14 óra között pedig a 65 évnél fiatalabbakat várjuk!

A Fonyódi Piac 2020-ban is májustól októberig szerda és szombati  
napok mellett,  hétfőnként is várja kedves vásárlóit!

Mindenkinek javasoljuk a szabadtérben való vásárlást.
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