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Fonyód modern kori védői
A veszélyhelyzet kihirdetése után 

mindenki számára teljesen új élethely-
zet adódott, amelyhez a lehetőségek-
hez képest minél hamarabb alkalmaz-
kodni kellett. A koronavírus (Covid-19) 
pandémia, azaz világjárvány, a koráb-
ban csak televíziós híradásokból, vagy 
internetes portálok beszámolóiból 
megismert kór kora tavasszal megje-
lent hazánkban is.

Az ország is megkezdte a fertőzés 
elleni védekezést, majd számos védel-
mi intézkedést tapasztalhattunk meg 
helyi szinten, a saját életünkben is. Ilyen 
volt például, amikor rendkívüli szünetet 
rendelt el Fonyód Város polgármestere, 
Hidvégi József az Óvodában.

Javában dübörgött egész Magyar-
országon a „Maradj Otthon kampány”, 
amikor abban a városban, ahol Palonai 
Magyar Bálint óta nagy hagyományai 
vannak a védekezésnek, a várvédők 
örökösei egy új helyzetben tettekre 
sarkallva cselekedtek. Napjaink hősei 
a fonyódi nők voltak, akik az egykori 
kardforgató vitézek után tűvel és cér-
nával, na meg ágyú helyett varrógéppel 
szálltak szembe a modernkori megszál-
lóval, az új típusú koronavírussal.

Párhuzamosan kezdődött a folya-
mat, ugyanis a Fonyód Konyha Kft. 
egyik dolgozója, Szabó Zsuzsa gon-
dolt egyet és varrt védőmaszkokat a 
Konyha kollektívájának, azaz a munka-
társainak. A Fonyód Konyha Kft. ügy-
vezetője, Iváncsicsné Perusza Ditta 
örömmel számolt be erről Fonyód Vá-
ros polgármesterének. Ugyanezt tette 
Nagy Zsuzsi, aki a Városüzemeltetés 
dolgozóinak varrt maszkokat. Hidvé-

giné Molnár Csilla kezdeményezésére 
mindeközben anyagot vittek az LBK 
Gloves Kft-nek, vagyis a fonyódi Kesz-
tyűüzemnek, ahol szintén maszkot 
gyártottak a fonyódiaknak. Méghozzá 
társadalmi munkában 1200 darabot, 
amelyből először az idősek, ellátottak 
és a munkájukat változatlanul elvégző 
önkormányzati és a hozzá kapcsolódó 
cégek és intézmények dolgozói kaptak.

Ebből újabb ötlet fakadt és a Kony-
ha Kft. dolgozói közül hatan is jelezték, 
önkéntes vállalással, na meg varrógép 
birtokában maszkgyártásba kezdenek. 
Tekintettel a kialakult járványhelyzetre, 
tudatos munkaszervezéssel sikerült cso-
portokat kialakítani, így a Konyha Kft. a 
meglévő kapacitásával továbbra is meg-
valósult a mindennapi főzés, de emellett 
a maszkgyártást is el tudták végezni.

Az óvodai rendkívüli szünet miatt ott 
felszabaduló munkaerőből szintén töb-
ben vállaltak varrást. 

Ez a példás összefogás folyamatos, 
biztonságos online kommunikációra 
épült, hiszen a szabásminta is így jutott 
el az érintettekhez, az anyag kiszállítá-
sát így szervezték meg és a felmerülő 
kérdéseket is online konzultálták meg 

a tapasztalatlanabb varrónőkkel. Szin-
te mindenkit bevontak az anyagok elő-
készítésébe, volt, aki mosott, volt, aki 
vasalt, így aki varrni nem tudott, ők is 
hozzátették a magukét.

Mivel több önkéntes varrónő volt, 
mint hozzáférhető varrógép, ezért jól 
jött a Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola részéről Makkos Csaba igazgató 
és Gyurina Mária igazgató - helyettes 
felajánlása, miszerint az iskolában lévő, 

technikaórákon használt varrógépeket 
a nemes cél érdekében rendelkezésre 
bocsátották, tekintettel arra, hogy ez 
idáig is a gyerekek otthonról tanultak.

A varrónők több mint 5000 maszkot 
készítettek el kitartó és lelkes munká-
val, amellyel mindannyiunk védelmét 
segítették elő. Ezért is fontos, ami-
kor például egy üzletben felvesszük 
a maszkot, akkor gondoljunk egy pil-
lanatra azokra, akiknek köszönhetjük, 
hogy Fonyódon igény szerint mindenki 
kapott maszkot. És ki tudja? Talán en-
nek is betudható, hogy cikkünk írásá-
ig sincs igazolt, koronavírus fertőzött 
településünkön! 

A maszkvarrást név szerint a Fo-
nyód Konyha Kft. dolgozói közül Szabó 
Zsuzsanna, Jakab Istvánné, Kapitány 
Lászlóné, Sárkány Ilona, Besenyei 
Lászlóné és Iváncsicsné Perusza Dit-
ta, a Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 
részéről pedig Madarászné Proity Ma-
rianna, Balogh Lászlóné, Czink-Pécsi 
Melinda és Szántó Andrea végezték. 
A Fonyód Konyha Kft. valamennyi dol-
gozója, valamint az óvónénik, kisgyer-
meknevelők, bölcsődei dajkák, óvodai 
dadusok munkája mind hasznos volt 
ebben a helyzetben, akár mostak, va-
saltak, vagy akár a pántként funkcioná-
ló gumit vágták méretre. 

Természetesen a Szociális Központ 
folyamatosan magas szinten látta el 
feladatát, otthonukban gondozták az 
időseket maximális óvintézkedések 
betartásával és a Művelődési Központ 
bezárása után az ottani dolgozók át-
csoportosításával megnőtt a, például 
a bevásárlások elvégzéséhez is. Ez egy 
adott időszakban közel 50 főnek jelen-
tett nagy segítséget. 

Több ízben osztottak a képviselők 
maszkokat a Fonyódi Piacon szom-
batonként, aki pedig telefonon jelezte 
igényét az Önkormányzatnál, annak 
házhoz is szállították ezeket a védőesz-
közöket. 

Mindenkinek köszönetünket szeret-
nénk kifejezni áldozatos munkájáért!  

Valamennyi olvasónkat kérjük arra, 
hogy viseljék a maszkokat az üzletek-
ben, a piacon és vigyázzunk egymásra!

 
   Gál Tamás
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A Várhegyi Széplátó nem látogatható!

Fejlesztési lehetőség a magánszállásadóknak! 

„A Várhegyi Széplátó az idei évben 
nem nyit ki!” - nyilatkozta Hidvégi Jó-
zsef polgármester.

A Sipos hegyi kilátó azonban láto-
gatható lesz 2020-ban is. 

A Városüzemeltetés által vég-
zett karbantartási munkálatok so-
rán derült fény arra, hogy egyes fa 
elemekkel probléma lehet. A kilátó 
kivitelezője felé jelezték, hogy a 10 
éves szavatossági garancia értel-
mében helyszíni bejárással kell fel-
mérni a kilátó állapotát és a szük-
séges beavatkozásokat végre kell 
hajtani. Miután a kivitelező szakér-
tői véleményhez kötötte, hogy érde-
mi egyeztetésekre sor kerülhessen, 
így a város részéről megtörtént egy 
igazságügyi szakértő felkérése. Az-
óta a szükséges vizsgálatok is le-
zajlottak és a szakértői véleményt a 
kivitelező is megkapta. 

A Szaplonczay sétány rekonstruk-
ciós beruházását szolgáló projekt 
keretében van forrás a kilátó parko-
lójának megépítésére és a kisebb 
környezeti munkákra. Emellett a 10 
éves szavatossági garancia miatt a 

kivitelező válaszára és helytállására 
is számít a városvezetés, a szakértői 
állásfoglalás birtokában. Így a prob-
lémás tartószerkezetek cseréje is 
megvalósulhat. A pályázati forrásból 
pedig a már nem garanciális felújítá-
sokra kerülhet sor. 

Hidvégi József elmondta: A kilátó 
annak idején 92 millió forintba került, 
a költségek nagyrészét akkor a kő és 
fémszerkezetek tették ki, ennek a 
költségkeretnek csak egy kisebb ré-
sze volt a faszerkezet, ami a kilátó 

Magyarország kormánya arról dön-
tött, hogy további 150 milliárd forintot 
biztosít turisztikai fejlesztésekre, a ma-
gyarországi szálláshelyek teljeskörű 
megújítását célzó program utolsó sza-
kaszának megvalósítására - jelentette 
be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója.

Ennek keretében a vidéki Magyar-
ország összes, legfeljebb 8 szobás 
szálláshelyének tulajdonosai részt 
vehetnek egy 60 milliárd forint ke-
retösszegű támogatási programban. 
Ennek célja, hogy 28 000 regisztrált 
szálláshely összesen 55 000 szobá-
jának mindegyike szobánként 1 millió 
forint támogatást kapjon még ebben 
az évben, annak érdekében, hogy ezzel 
is támogassák a magyar kisvállalkozó-
kat a válságból való kilábalásban.

A pályázati felhívás tervezete 
megjelent, a pályázatokat a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ-

látványos részét adja. Az, hogy je-
lenleg mennyi pénzbe kerül majd a 
felújítás, az a kivitelező átvizsgálása 
után derül ki, mint ahogy az is, hogy 
ebből mennyi költséget lehet garan-
ciában érvényesíteni.

A biztonsági szempontok a leg-
fontosabbak, ezért döntött úgy Fo-
nyód város polgármestere, hogy a 
Várhegyi Széplátó nem nyit ki addig, 
amíg meg nem oldódik ez a problé-
ma és a kilátó újra biztonságosan 
látogathatóvá válik.

ban regisztrált szálláshelyek a szoft-
verbe való belépéskor megtalálják, itt 
tölthetik ki és küldhetik be a pályáza-
ti űrlapot. A forrást még ezen a nyá-
ron folyósítják, december 31-ig kell 
szobánként 1 millió forintos szállás-
hely-fejlesztésre felhasználni.

Guller Zoltán a részletekről szól-
va elmondta: annak érdekében, hogy 
mindenki pályázhasson, az MTÜ 

a lehetőséget egészen július 15-
ig fenntartja, tájékoztató körutakat 
szervez és telefonos ügyfélszolgála-
tot is biztosít. Azok a magánszállás-
hely-tulajdonosok is pályázhatnak, 
akik május 18-án érvényes műkö-
dési engedéllyel rendelkeztek, de 
eddig még nem regisztráltak az 
adatszolgáltató szoftverbe, azonban 
most belépnek.

Elkészült az állagvédő térburkolat a Városi strandon! 
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Fonyód Kártya: meghosszabbított érvényesség
Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk a Kedves Fonyód Kártya 

tulajdonosok figyelmét, hogy a kiala-
kult helyzetre való tekintettel, Fonyód 
Város Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a 2019. évre érvényesített Fo-
nyód Kártya hatályát 2021. január 31-
ig kiterjeszti!

Ezért kérjük, hogy ne keressék ér-
vényesítő matricák miatt ügyfélszol-
gálatunkat a Polgármesteri Hivatal-
ban!  

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Fonyódi Polgármesteri Hivatal 
2020. 06. 02. napjától megfelelő óv-
intézkedések betartása mellett újra a 
megszokott ügyfélfogadási rend sze-
rint működik.

Az óvintézkedések a következők:
• az épületen belül a maszk viselé-

se mindenkinek kötelező,
• egy irodában, egy időben csak 

egy ügyfél tartózkodhat az ügyinté-
zőn kívül, ügyfélfogadásra várakozás 
az épület bejárata előtt!

Ügyfélfogadás (2020. június 1-től):

Hétfő: 8:00 - 12:00   
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00; 

Péntek: 8:00-12:00

Központi ügyfélszolgálat:
06-85/562-980

Felhívjuk a Fonyódon működő vál-
lalkozások figyelmét, hogy Fonyód 
Város Önkormányzata továbbra is 
lehetőséget biztosít a Fonyód Kártya 
elfogadó helyek köréhez csatlakozó 
partnerek kérelmeinek benyújtására! 

Részletes tájékoztatót, a szüksé-
ges nyomtatványt és a Fonyód Kártya 
szabályzatát a www.fonyod.hu webol-
dalon olvashatják!

Regisztrált elfogadó helyek:
Fonyódi Városfejlesztési és Város-

üzemeltetési Nonprofit Kft. 
Kedvezmények az alapár %-ban:
- Hunyadi utcai parkolás - parkolási 

díj 100% a parkolás megkezdésétől 

számított első órára a Hunyadi ut-
cában a gyalogátjárótól keletre eső 
parkolókban úgy, hogy a kártya mel-
lé a szélvédő mögé kerüljön kihe-
lyezésre egy „parkoló” óra, mellyel a 
parkolás megkezdésének időpontja 
igazolható.

- Fizetős strand(ok) - belépő 100 %
- Fizetős kilátó - belépő 100 %
- Kutyás fürdőhely - belépő 100%
- Múzeum - belépő 100 %
 

Vincze Zsolt E.V. -
Gyöngyhalász Étterem

Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel-, italfogyasztás - alapár 10 %
 

HB Nicotiána Bt.
(Nemzeti Dohánybolt - Dísz tér)

Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden termékre 10.000 Ft. feletti 

vásárlás esetén - alapár 2 %
 

Makkos Péter - Makkos Vendéglő
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel-, italfogyasztás - alapár 10 % 

Huber & Huber 2008 Kft.
(Cafe Móló Étterem - Vigadó tér)

Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel-, italfogyasztás  – alapár 10 %

Pastapronto Kft.
(Fapipa Étterem - Vigadó tér)

Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel-, italfogyasztás  - alapár 10 %

Óh Zsolt e.v.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- 2.000 Ft vagy afeletti kulcsmásolás 

esetén  - alapár 10 %,
- gravírozás - alapár 10 %
- bélyegzőkészítés (komplett) - alapár 

5 %

Fonyód Média Nonprofit Kft.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden hirdetés árából magánsze-

mélyeknek - alapár 10 %

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
Kedvezmények az alapár %-ban:
Felnőtt étkező vendégek részére 

egész havi étkezés egy összegben 
való befizetése esetén (min. 20 
adag) - alapár 5%

Ivánszki Csaba e.v. - H2O Mobilmosó
Kedvezmények az alapár %-ban:
- magasnyomású mosás, épület és 

homlokzat mosás - alapár 10 %
- síremlék és műemlék tisztítása és 

impregnálása - alapár 10 %
- kishajók, lakókocsik és mobilházak 

mosása - alapár 10 %
- üvegfelületek, reklámfelületek és 

napelemek tisztítása - alapár 5 %
- graffiti eltávolítás - alapár 5 %

Balaton Áruház Kft. - Padlás Bisztró 
(Balaton Áruház 3. emelet)

Kedvezmények az alapár %-ban:
- szolgáltatások - alapár 10 %
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Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóval
kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Idegenforgalmi adó ellenőreink 
hamarosan megkezdik az idegenfor-
galmi adóellenőrzést. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelen-
legi helyzetre való tekintettel az idei 
évben (2020. április 26. napjától) az 
idegenforgalmi adót a vendégektől 
nem kell beszedniük, azonban a ko-
rábbi évekhez hasonlóan az eltöltött 
vendégéjszakák számáról idegen-
forgalmi adó bevallást kell készíte-
niük, melyet a tárgyhót követő 15. 
napig kell eljuttatni az önkormány-
zati adóhatóság részére.

Természetesen ennek kitöltésében 
segítséget nyújtanak az idei évben 
is az idegenforgalmi adóellenőreink, 
valamint a helyi Adóhatóság munka-
társai.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályai-
ról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó 
szervezetnek minősülő adózó (ide 
tartozik az egyéni vállalkozó is) az 
Eüsztv.- ben meghatározott módon, 
azaz elektronikus úton köteles kap-
csolatot tartani az önkormányzati 
adóhatósággal. 

Kérjük, a fent említett törvény hatá-
lya alá tartozó gazdálkodó szerveze-
teket, hogy az idegenforgalmi adóbe-
vallási kötelezettségüket elektronikus 
úton, az Önkormányzati Hivatali Por-
tálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) ke-
resztül teljesítsék.

Kérdés esetén, az alábbi telefon-
számon, vagy e-mailben forduljanak 
adóügyi Munkatársainkhoz. 

Telefon: 06 85/562-980
E-mail: info@fonyod.hu

  Nagy Brigitta
	 	 jegyző

FELHÍVÁS
Tisztelt Szülők! 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
2020. május 20. szerdától 

a megfelelő óvintézkedések betartása mellett 

teljes kapacitással üzemel! 

További információk az intézményben!

   Hidvégi József
   polgármester

Óvintézkedések:
A Fecskepart Óvoda és a Bölcsőde által május 20-

tól, szerdától bevezetett szigorú működési protokoll a 
következő:
• Szülő, nagyszülő, egyéb hozzátartozó, nem óvodai 

dolgozó nem léphet az épületbe!
• A főbejárat zárva tart, a gyermekek kizárólag a hátsó 

ajtón léphetnek be.
• A gyermekeket a dadusok veszik át a bejáratnál. (Ér-

kezés reggel 7 és 9 óra között).
• Hazabocsájtás az érkezési protokoll szerint (távozás 

12.30, 15.30, 16:00, 16:30, 16:45)
• Bármilyen légúti fertőzés gyanúja esetén a gyermeket 

ne vigyék óvodába!
• Az intézményben a napi többszöri fertőtlenítésről, ta-

karításról gondoskodnak.
Kérjük, hogy ezeket maradéktalanul mindenki be-

tartani szíveskedjen! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 

Intézményvezető 

munkakör betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje:

2020. június 30.
További információk: 06-85/560-990

www.fonyod.hu

Sipos-hegyi kilátó
 belépő díjai

• Felnőtt:
500,- Ft

• Diák, nyugdíjas:
200,- Ft

• Fonyód Kártya birtokában:
ingyenes
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Az idei évben is elérkezett a várva 
várt nyári szezon, a színek, a frissítő zá-
porok illatának időszaka. Remélhetőleg 
már kicsit szabadabban is mozogha-
tunk a járvány visszább húzódásának 
köszönhetően, bár a járvány előtti álla-
potok még korántsem tértek vissza a 
régi kerékvágásba. 

Egy folyamat eredményeként a na-
pokban helyükre kerültek Fonyód új 
beköszönőtáblái a városba vezető utak 
mentén. A Fonyód Média Nonprofit Kft. 
koordinálása mellett már a veszélyhely-
zet kihirdetése előtt folyamatban volt a 
táblák megújítása, azonban az egész 
világot lesokkoló járványhelyzet termé-
szetesen ezt a projektet is blokkolta.

Május hónapra aztán annyit javult 
a helyzet, hogy a megvalósítás befe-
jeződött és a táblák is megérkeztek 
Fonyódra. 

Ez egy komoly csapatmunka 
eredménye volt, hiszen az egye-
di, madártávlatból készült fotók 
Böröczky Bulcsú és Kajetán Jácint 
munkáinak gyümölcse, a képekből 
készült kreatívok pedig munkatár-
sunk, Szárnyasi Ottó grafikai meg-
oldásaiból születtek.

A táblákat a Fonyódi Hírmondót 
is készítő Siópress Kft. gyártotta 
le, a kihelyezést a Városüzemelte-
tés dolgozóinak köszönhetjük. 

A táblák akár Balatonboglár, akár 
Balatonfenyves irányából, vagy Ka-
posvár felől, az autópályáról tele-

Elérkeztünk a nyári munkálatokhoz

Megújultak a beköszönőtáblák!

Az elmúlt időszak egyik fontos és 
kiemelkedő feladata volt, hogy megújul-
tak Fonyód beköszönő táblái, melyek 
kollégáink segítségének köszönhetően 
kihelyezésre is kerültek a város bekö-
tőútjain, üdvözölve az ide érkezőket és 
visszavárva a városunkból távozókat.

Minden hónapban az alapfelada-
taink közé tartozik Fonyód terüle-
tének folyamatos tisztán tartása, a 
közterületek, sétányok gereblyézése, 
illetve seprése, az itt található hul-
ladékok és levelek összeszedése. A 
város utcáinak gépi seprésére folya-
matosan időt fordítunk.

A strandokon az erősebb szelek kö-
vetkeztében partra kihordott uszadé-
kokat összegyűjtöttük, és elszállításra 
kerültek. A nyári szezon megérkeztét 
is jelzi az, hogy beüzemeltük a stran-
dok területén található vizesblokkokat. 
A strandi bejárók tisztításra kerültek, 
felújításuk megtörtént, és kihelyezésü-
ket is beütemezték kollégáink.

A parkokban, a közterületi virágágyá-
sokba beültetésre kerültek az egynyári 
virágok, ezeknek és az új ültetésű fák-
nak az öntözésére minden nap sor kerül.

A május óta hétfőn is üzemelő Piac 
területének folyamatos tisztán tartása, 
illetve a piaci mosdók üzemeltetése, 
felügyelete is munkatársaink feladatai 
közé tartozik. A fonyódi intézményeknél 
felmerülő karbantartási munkák elvég-
zése is folyamatos.

A tavasz, és a nyár beköszöntével 
a fűnyírást, és a sövényvágást egyre 
nagyobb terület igényli, fokozott figye-
lemmel kell lennünk ezeknek a felada-
toknak az elvégzésére. Ezen kívül a szél 
által letört faágak eltakarítására is sor 
került a közterületeken.

Tisztításra került a Vitorlás utcai 
árok, a Vízmű előtti árok a befolyóig, a 
Virág utca végén a Balaton befolyásáig, 
a Piaci esőelvezető és a Vasúti átjáró 
vízfolyás.

      Kristóf Györgyné

A koronavírus járvány következté-
ben bevezetett vészhelyzet miatt az 
április hónapra tervezett lomtalaní-
tás új időpontban, októberben lesz 
pótolva.

A lomhulladék kihelyezésének idő-
pontja (a szállítást megelőző nap) 
október 26.

A LOMTALANÍTÁS kezdési
időpontja: október 27.

Az elmúlt évek gyakorlatával el-
lentétben az egész város területén 
(nincs külön KELET és NYUGAT) 
a fent említett napon kezdik meg a 
lomhulladék elszállítását. Napi kapa-
citástól függően 2-3 hét alatt fogják 
a feladatot elvégezni.

PELSO-KOM
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Lakosság! pülésünkre érkezők számára mutatnak 

egy egyedi látképet szeretett Fonyód 
városunkból. Akik távoznak a telepü-
lésünkről, ők szintén látnak egy - egy 
szép fotót búcsúzóul, ugyanezeken az 
útvonalakon. 

Bízunk abban, hogy a régi táblák 
helyén megújult beköszönő táblák gya-
korolta gesztus (üdvözlet, búcsúzás) 
valamennyiükből jó érzést vált ki.

Fonyód a Balaton kilátója, az élmé-
nyek városa! 

      Gál Tamás
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rek): 6 000.- Ft
Kutyás fürdető hely:

- Felnőtt: 500.- Ft/fő/nap
- Diák: 300.-Ft/fő/nap ( 6 éves korig 

ingyenes)
-  Kutya: 500.- Ft/eb/nap
- Fonyód kártyával rendelkezőknek és a 

18 éven aluli fonyódi lakosoknak ingyenes.

Négy strand lesz fizetős a nyáron a tervek szerint

Strandi belépődíjak - 2020

A Magyar Turisztikai Ügynökség vára-
kozásai szerint az idei szezonban elsősor-
ban a belföldi turizmusra lehet számítani 
és annak megélénkülésével számolnak a 
járványhelyzet végével. Ezzel szinkronban 
hozott Magyarország Kormánya a Szép 
Kártyával kapcsolatos intézkedéseket, 
például a keretek megnövelését.

Fontos lesz tehát, hogy milyen szol-
gáltatásokat tudnak igénybe venni az ide 
látogató turisták, milyen színvonalú stran-
dokon tölthetik szabadidejük nagyrészét.

Ebből a szempontból is jó, hogy 2019-
ben közel félmilliárd forintnyi fejlesztés 
ment végbe öt strandon városunk terü-
letén. Ez a Huszka, a Báthori utcai, a Bé-
latelepi, a Városi strand és az Árpád part 
megújulását eredményezte. Az idei évben 
is nyert fejlesztésre forrást Fonyód Város 
Önkormányzata, amelyből a fizetős Pano-
ráma strandon is lesz fejlesztés.

A megújult, megszépült strandjaink 
fenntartása, működtetése jelentős ösz-
szegbe kerül szezonról szezonra. Mivel 
az idei évben jelentős bevételtől esnek 
el az önkormányzatok, ezért ezeket a 
bevételeket valahol pótolni kell. Ki kell 
emelni az idegenforgalmi bevételek el-
maradását, hiszen azt az idei szezonban 
nem kell befizetni, holott éppen ezekből 
a bevételekből működtette a város egye-
bek mellett a strandjait is.

A korábbi tapasztalatok a Panoráma 
strandon is azt mutatták, hogy a megúju-

lása után, amikor fizetőssé vált, akkor sem 
csappant meg a látogatottsága, sőt, még 
népszerűbb lett. Hasonló folyamat játszó-
dott le a Kutyás fürdetőhelyen is. Eddig 
ennek a két Balaton melletti területnek a 
látogatásáért kellett fizetni. Most már a 
legtöbb strandunk elért egy magasabb 
színvonalat, így ezek közül van már olyan, 
amelyen belépőt lehet szedni, pótolva va-
lamelyest a kieső „kurtaxa” bevételeket. 
A tavalyi pályázat támogató szervezetét 
(Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Non-
profit Zrt.) az önkormányzat felkérte véle-

ményezésre, válasz lapzártánkig nem ér-
kezett.  A nyaralótulajdonosok javaslatait 
megfogadva Hidvégi József polgármester 
úgy döntött, hogy 2020 nyarától beveze-
tésre kerül a nyaraló kártya, amelyet bárki 
megvásárolhat. Gyermekenként 5.000 Ft 
/ kártya, illetve a Bélatelepi- és a Városi 
strandra érvényes kártya díja 15.000 Ft 
személyenként; a Bélatelepi-, a Városi-, a 

Sándortelepi Panoráma strandra és a Ku-
tyás fürdetőhelyre érvényes nyaraló kártya 
20.000 Ft személyenként.

„A Bélatelepi és a Városi strand is fizetős 
lesz az idei szezonban, a Panoráma strand 
és a Kutyás fürdetőhely mellett. A tavalyi 
fejlesztéseknek köszönhetően ezeken a 
strandokon is olyan szolgáltatások vannak, 
amelyekért nyugodt szívvel lehet pénzt kér-
ni. Természetesen Fonyód Kártyával ezek-
nek a strandoknak a látogatása is ingyenes 
marad!” - ismertette a döntés hátterét Hid-
végi József.

A díj ellenében látogatható strandok be-
vételeiből üzemeltetik változatlanul magas 
színvonalon Fonyód strandjait és fürdőhe-
lyeit, illetve karbantartják a közterületeket. 
Mindemellett van még hat szabadstrand, 
kettő Bélatelepen, egy a városközpontban 
és három Fonyódligeten. Így nem várt ve-
szélyhelyzet ellenére is működőképes ma-
radhat a település. 

Sándortelepi (Panoráma) strand:
- Felnőtt: 800.- Ft/fő/nap
- Nyugdíjas: 400.- Ft/fő/nap
- Diák: 400.- Ft/fő/nap  (6 éves korig 

ingyenes)
- Családi jegy: 2 000.- Ft/nap (2 fel-

nőtt+2 gyerektől)  
 - Vízi élménypark használati díja:  

   1 800.-Ft/óra
-  Vízi élménypark napi jegy:          

   4 000.- Ft/nap
- Heti bérlet diák: 2 000.- Ft
- Heti bérlet felnőtt: 4 000.- Ft
- Heti bérlet családi (2 felnőtt+2 gye-

rek): 10 000.- Ft

Városi  strand:
- Felnőtt: 500.- Ft/fő/nap
- Nyugdíjas: 300.- Ft/fő/nap
- Diák : 300.- Ft/fő/nap  (6 éves korig 

ingyenes)

- Családi jegy: 1 200.- Ft/nap (2 fel-
nőtt+2 gyerektől) 

- Heti bérlet diák: 1 500.- Ft
- Heti bérlet felnőtt: 2 500.- Ft
- Heti bérlet családi (2 felnőtt+2 gye-

rek): 6 000.- Ft

Fonyód- Bélatelepi strand:
- Felnőtt: 500.- Ft/fő/nap
- Nyugdíjas: 300.- Ft/fő/nap
- Diák : 300.- Ft/fő/nap  (6 éves korig 

ingyenes)
- Családi jegy: 1 200.- Ft/nap (2 fel-

nőtt+2 gyerektől) 
- Vizi élménypark használati díja:
1 800.- Ft/óra
- Vizi élménypark napi jegy:
4 000.- Ft/nap
- Heti bérlet diák: 1 500.- Ft
- Heti bérlet felnőtt: 2 500.- Ft
- Heti bérlet családi (2 felnőtt+2 gye-

Belépődíj kedvezmények:
• Fonyód kártyával rendelkezőknek 
ingyenes.
• 18 év alatti állandó fonyódi lakó-
hellyel, vagy fonyódi tartózkodási 
hellyel rendelkezőknek ingyenes.
• Az a szállásadó, aki partnerségi 
megállapodást köt, annak 20% ked-
vezményt adunk a napi jegyek árából! 
Intézhető: 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 
17. szám alatt.



8

2020. június

Fonyód városában több, a nyári 
szezonban díj ellenében igénybe ve-
hető parkoló üzemel. Ilyen a Vigadó 
téri, a Fürdő utcai parkoló, valamint a 
Piac parkoló is (kivéve a Bacsák teret). 
Emellett éven át fizetős parkoló üze-
mel a Hunyadi utcában.

Tekintettel a veszélyhelyzet során 
hozott kormányrendeletre, mely in-
gyenessé tette a parkolást hazánkban, 
érdemes tisztázni, mit jelent ez telepü-
lésünkön. 

„A parkolódíjak kiesése is növeli az 

A közterületi parkolók a jelenlegi szabályozás szerint, 
a kihirdetett veszélyhelyzet idején ingyenesen vehetők 
igénybe! 

I. Nem közterületi parkolók, amelyek jelenleg is díj 
ellenében vehetők igénybe: 

- Blaha L. utcai parkoló (Fonyód Piac előtt levő par-
koló és a volt lengyelpiac területe, a Gáz utcai garázssor 
előtt lévő beépítetlen terület:

június 1-től augusztus 31-ig minden szerda és szomba-
ti napokon 06:00 - 14:00 terjedő időtartamban díjköteles. 

A parkolás díja 500 Ft/nap/közúti jármű. 
- Hunyadi János utcában a Mátyás Király Gimnázium 

melletti területen lévő várakozóhelyek (15 db) sorompó-
val lezárt területe:

január 1-től december 31-ig terjedő időszakban
A parkolás havi díja: 5.000,- Ft+Áfa/hó/közúti jármű. 
A parkolás éves díja: 60.000,- Ft+Áfa/közúti jármű.
A parkoló sorompóval ellátott bejárata távirányítóval mű-

ködik. A távirányító használatáért kauciós díjat kell fizetnie 
minden bérlőnek. A kaució: 10.000,- Ft + Áfa/távirányító.

Parkolás - kell fizetnünk, vagy sem? 

Parkolási díjak 

önkormányzatoknál jelentkező bevétel-
kiesést!” - kezdte nyilatkozatát Hidvégi 
József, Fonyód polgármestere. 

„A mi esetünkben - szerencsére - a 
Piac parkoló nem közterület, az beépí-
tésre szánt területnek minősül, ezért 
ott parkolódíjat tudunk szedni. A Piac 
parkolója szerdai és szombati napo-
kon az idei évben is díj ellenében lesz 
igénybevehető! Ugyanez a helyzet a 
Mátyás Király Gimnázium mellett so-
rompóval elzárt területtel is, hiszen az 
sem közterületnek minősül. Ezért ott is 

tudunk díjat beszedni a parkolásért, ott 
elsősorban vállalkozók parkolnak, akik 
fizetnek ezért.” - részletezte a polgár-
mester.

Az önkormányzat célja, hogy idén 
hatékonyabban ellenőrizzék a fizetős 
parkolókat, hiszen néhányan időnként 
díjfizetés nélkül is használták ezeket, 
amelynek nem volt komoly következ-
ménye. Ennek érdekében az idén egy új, 
más településeken is jól működő rend-
szer kerül bevezetésre, amely lehetővé 
teszi a renitensek szankcionálását.

Közel 250 millió Ft bevételtől esik 
el az ökormányzat, így ezeknek a 
parkolódíjaknak a jelentősége is meg-
nőtt idén. Amennyiben a veszélyhely-
zetet megszűnteti a kormányzat, akkor 
ez az új rendszer fog működni a Viga-
dó téri, Fürdő utcai és a Hunyadi utcai 
fizetős parkolóban is. Az önkormány-
zat hatékony működése érdekében és 
a város büdzséje szempontjából fon-
tos, hogy sikerüljön a bevételkiesésből 
adódó költségvetési hiányt enyhíteni. 

Minden, bevételeket keletkeztető 
rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy 
az önkormányzat működőképességét 
fenn tudja tartani.

A parkolási díj befizetése készpénzben történik a város-
üzemeltetés Fonyód, Vágóhíd u. 17. sz. alatti házipénztá-
rába az előzetesen megkötött bérleti szerződés alapján.

II. Közterületi parkolók az ingyenességet elrendelő 
jogszabály megszüntetését követően az alábbi díjsza-
bás szerint lesznek igénybe vehetők: 

- Fürdő utcában a vasúti átjárótól Lidó társasház nyu-
gati telekhatáráig, az utca északi oldalán kiépített várako-
zóhelyek területére, 2 db fizető automatával ellátva:

június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban, min-
den nap  08:00 h-tól 22:00 h-ig terjedő  időtartamban.

Parkolási díj 250.- Ft/óra/közúti jármű perc alapú díj-
számítással

- Hunyadi János utcában Szent István utca és a Blaha 
Lujza utca között lévő területen lévő várakozóhelyek terü-
lete, 2 db fizető automatával ellátva:

január 1-től december 31-ig terjedő időszakban, munka-
napokon 08:00 h-tól 16:00 h-ig terjedő időtartamban.

Parkolási díj  250.- Ft/óra/közúti jármű perc alapú díj-
számítással
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A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) 
május 30-án elindította első menet-
rendi és sétahajójáratait. 

A 174. hajózási szezon kezdetével 
a kompszolgáltatás mellett, 2020. má-
jus 30-tól már a kiemelt menetrendi és 
sétahajó járatok is elérhetővé váltak a 
Balatonon. A BAHART alkalmazkodva 
a kormányzati rendelkezésekhez, két-
hetes periódusokban hirdeti meg sze-
mélyhajózási menetrendjét. A Társa-
ság folyamatosan nyomon követi majd 
az utasforgalom alakulását, és szükség 
szerint rugalmasan módosít a meghir-
detett menetrenden és kapacitásokon. 
Az adott napi aktuális járatindulási idő-
pontok a Társaság hivatalos honlapján 
(www.bahart.hu) mindig elérhetők lesz-
nek. Az utasok gyors és szakszerű tá-
jékoztatása céljából a BAHART Ügyfél-
központ (+36-84/310-050) is az utasok 
rendelkezésére áll.

A települések között közlekedő me-
netrendi hajózás a szezonindulás első 
két hetének minden napján a 4 legfor-
galmasabb útvonalon lesz elérhető az 
utazóközönség számára. Ezek a Ba-
laton két partját összekötő, kiránduló 
járatok napi 4 alkalommal közlekednek 
majd Siófok-Balatonfüred-Tihany, Ba-
latonboglár-Révfülöp és Fonyód-Ba-
dacsony útvonalakon, valamint napi 3 
alkalommal Balatonmáriafürdő és Ba-
latongyörök települések között. A pün-
kösdi szezonindító hétvégétől sétahajó 
járatokat is indít a BAHART, összesen 9 
kikötőből. Már az első két hét minden 
napján indul sétahajó Siófokról, Bala-
tonfüredről, valamint Keszthelyről. A 
hétvégi napokon pedig további 6 kikö-
tőből - Badacsonyból, Balatonboglárról, 
Balatongyörökről, Balatonlelléről, Bala-
tonmáriafürdőről, valamit Révfülöpről - 
is elérhető lesz az 1 órás sétahajózási 
szolgáltatás.

A kialakult járványügyi helyzethez al-
kalmazkodva a BAHART visszavonásig 
átmeneti utazási feltételekkel (óvintéz-
kedésekkel) biztosítja személyhajózási 
szolgáltatásait:

- A hajók zárt utastereiben egyelőre 
kötelező a szájmaszk (vagy azt helyette-
sítő, arcot eltakaró kendő, sál) viselése. 

Pünkösdkor kezdetét vette a 174. hajózási
szezon a Balatonon!

A hajók nyitott fedélzeti részein a száj-
maszk viselése ajánlott.

- A Társaság felhívja utasai figyel-
mét, hogy az egymástól számított, ren-
deletben előírt 1,5 méteres távolságot 
a kikötőben, a pénztáraknál és a hajók 
fedélzetén is - az egy háztartásban élők 
kivételével - tartsák be.

- A hajókon szállítható utasok számát 
a maximális befogadóképességhez ké-
pest átmenetileg csökkentik, emiatt a 
jegyek minden hajójáratra csak korláto-
zott számban lesznek válthatók. 

- A megváltott menetjegyek kizárólag 
a jegyen szereplő, adott időpontra szóló 
utazásnál használhatók majd fel, ugyan-
azon útvonalon korábbi vagy későbbi 
járatra nem érvényesek. 

- A BAHART felhívja utasai figyelmét, 
hogy a települések között közlekedő me-
netrendi járatokra a retúrjegyek vásárlá-
sát részesítsék előnyben, az ismételt 
pénztári sorban állás elkerülése végett.

- Mint sok más szolgáltatás eseté-
ben, a BAHART is kéri utasai együttmű-
ködését, hogy mellőzzék a készpénzben 

történő fizetést, a jegyek megváltásakor 
használják (érintős) bankkártyájukat.

- A BAHART személyhajózási szolgál-
tatásait a járványügyi helyzetben és ah-
hoz kapcsolódó korlátozó intézkedések 
mentén minden utas saját felelősségére 
veszi igénybe, az utazással összefüggés-
be hozható esetleges megbetegedése-
kért a BAHART felelősséget nem vállal.

A szabályok betartásának érdeké-
ben az átmeneti utazási feltételekről a 
BAHART a hivatalos honlapja mellett 
a kikötőkben és hajókon kihelyezett 
plakátokon, valamint előre rögzített 
utastájékoztató hanganyagok lejátszá-
sával is felhívja az utazóközönség fi-
gyelmét.

Május 30-tól a BAHART újra vár 
minden hajózni vágyó utazót, egyúttal 
közreműködést kérve az átmeneti sza-
bályok maradéktalan betartásában. Az 
élményhez újra hajó visz, a BAHART 
mindenkit újra szeretettel vár a fedél-
zetre.

 A cikk forrása: 
 www.balatonihajozas.hu

További információk: www.allamkincstar.gov.hu
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A Fonyódi Művelődési Központ 
könyvtárát, múzeumát és az egész épü-
letet is bezártuk 2020. március 17-én. 
Mit csináltunk az elmúlt két hónapban? 

Egyrészt minden munkatárs rövi-
debb-hosszabb ideig időarányos sza-
badságát töltötte.

Néhányan otthoni munkát kaptak, így 
például 1990-es évekbeli fonyódi újsá-
gokat digitalizáltak (ezeket elérhetővé 
tesszük majd a nagyközönség számára 
is), régi újságcikkeket gépeltek be, eze-
ket majd a digitális helytörténeti gyűjte-
ményben, ill. készülőfélben lévő fonyódi 
könyvek során tudjuk felhasználni. Egy 
nagyobb lélegzetvételű fonyódi helytör-
téneti hagyaték gépiratának digitalizálá-
sa is megtörtént. A könyvtári állomány 
rendezése, selejtezése is folyamatban 
van, ebben a kezdeti időkben többen 
részt vettek.

Négy munkatársunk két héten ke-
resztül besegített az Alapszolgáltatási 
Központban, ahol a gondozottak szá-
mára bevásároltak a boltban, patikába, 
postára mentek, így segítve azt, hogy ők 
otthon tudjanak maradni - betartva az 
óvintézkedéseket.

Rövid előkészítés után - megyénkben 
úttörő vállalkozásként - április 28-tól el-
kezdtük olvasóinknak a könyvek házhoz 
szállítását. Előzetesen az elektronikus 
katalógusunkból lehetett kiválasztani 
a könyveket, ill. telefonon, e-mail-ben 
tudtak látogatóink egyeztetni a könyv-
tárossal arról, mit szeretnének olvasni. 
Ennek híre hamar eljutott Kaposvárra 

FOKI dolgozók a karanténban
is, így a Somogy TV riportot is forgatott 
munkatársainkkal, és a könyvek előké-
szítésének a folyamatát is rögzítették, 
majd egészen a könyvcsomag átadá-
sáig velünk voltak. A május 5-i Somogy 
TV Híradójában került bemutatásra a 
Fonyódon forgatott kisfilm, s másnap 
a kaposvári megyei könyvtár is meg-
hirdette a könyvek házhoz szállítását a 
megyeszékhelyen. Azóta több mint 75 
olvasónknak vittünk házhoz közel 600 
darab könyvet, több tucatnyi újságot, 
magazint.

Ezt a szolgáltatást természetesen 
addig fenntartjuk, amíg nincs lehetősé-
günk újra nyitni a könyvtárat.

Egy értékes fonyódi helytörténeti 
hagyaték 

Több, az idősebb korosztályhoz 
tartozó fonyódinak ismerősen cseng 
Csutorás Ferenc László tanító úr neve 
és személye. Bár nem Fonyódon szü-
letett, de amikor 1926-ban ide került 
tanítónak, szinte azonnal hozzáfogott 
településünk múltjának a kutatásához. 
Több akkori öreg fonyódival beszélge-
tett hosszan, s az így szerzett ismere-
teket le is írta, így több olyan vissza-
emlékezés született meg, amely a régi 
fonyódi élettel kapcsolatos. Csutorás 
bácsi kalandos életútja végén megkap-
ta a város elismerését is. Hosszú élete 
során nagyon sok fonyódi vonatkozású 
adatot gyűjtött össze, megírta a község 
történetének több fejezetét is. Életében 

sajnos ez nem jelent meg, egyedül a fo-
nyódi iskolatörténetről írott dolgozata 
került bele az 1985-ös „Fonyód történe-
te” című tanulmánygyűjteménybe.

1990-es halála után 25 évvel fonyódi 
vonatkozású irathagyatéka a Fonyódi 
Kulturális Intézmények Könyvtárába ke-
rült, s most ezt a karanténos időszakot 
arra is használtuk, hogy hozzáfogjunk 
feldolgozásához. 

Muzeális gyűjteményünk munkatár-
sa, Pomozi-Fehér Jennifer néhány hó-
napja államvizsgázott a pécsi egyetem 
történelem szakán, s mivel néprajzos 
végzettsége is van, adódott a lehető-
ség, hogy a kényszerű szünet idején ő 
foglalkozzon a közel két banános do-
bozra rúgó hagyaték feldolgozásán. 

A rengeteg feljegyzés, mappa, cédu-
la, kézzel és géppel írt jegyzet között 
rendet rakott és egységes formában 
kezdte feldolgozni a felbecsülhetetlen 
fonyódi értékkel bíró anyagot. Mára 
oda jutottunk, hogy egy készülő fonyódi 
könyv körvonalai rajzolódtak ki, s nem 
titok: terveink szerint néhány év múlva 
az érdeklődő olvasó is kézbe foghatja 
majd Csutorás F. László írói munkássá-
gának legértékesebb dokumentumait. 
Csak felsorolásszerűen néhány címszó 
a tervezett tartalomból, mi minden is 
került elő: a fonyódi táj kialakulása, ása-
tás eredményei, a fonyódi vár a török 
világban, fonyódi halászat története az 
I. világháborúig, apró történetek, me-
sék, mondák a halászatról, vadászatról; 
Bacsák György, plébánia- és templom-
történet, fonyódi népszokások (Luca-
napi kotyolás, Aprószentek napja, Bet-
lehemezés, Háromkirályjárás, Regölés, 
Nóták, dalok, Névnapi köszöntők, Lako-
dalmi köszöntők, Halászok, pásztorok 
időjárás megfigyelése).

Ezúton is szeretnénk segítséget kér-
ni: keressük azokat a fonyódiakat, akik 
jól ismerték Csutorás Ferenc László ta-
nítót (1898-1990), és szívesen mesélné-
nek róla, hozzá kapcsolható történetük 
van, esetleg tanította őket - keressenek 
meg minket, hogy készülő könyvünk-
ben minél színesebben, részletesebben 
tudjuk őt bemutatni azoknak, akik nem 
találkoztak vele.

   Varga István
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Katolikus miserend
Plébániatemplom: első péntek 18:30 

óra, vasárnap 11 és 18:30 óra. létszám-
korlátozás: Bent: 40 ülőhely! Kint: Csak 

állóhely!
Szent István kápolna: Nincs szentmise! 
Fonyódliget, Nagyboldogasszony kápol-
na: vasárnap: 9:15 óra, létszámkorláto-
zás: Bent: 30 ülőhely! Kint: 85 ülőhely!

Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna: 
szombat: 18:30 óra, létszámkorlátozás: 

Bent: 10 ülőhely! Kint: 30 ülőhely!
A Plébániatemplomban első pénteken-
ként, fél órával a szentmise előtt csen-

des szentségimádás van. 
Szent József családos misék:

Minden hónap második vasárnapján az 
esti szentmisék a plébániatemplomban.

Szeretettel várjuk a családokat!
Aktuális miserend és a bevezetett óvin-

tézkedések részletei:
http://fonyodpl.x3.hu/miserend.html

Vigyázzunk egymásra!

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

Evangélikus alkalmaink a járvány miatt 
előírt szabályok betartásával

folytatódnak.
Evangélikus gyülekezeti alkalmak 

június 1.  Pünkösdhétfő 9:30 úrvacsorás 
ünnepi istentisztelet 
június 7.  vasárnap 9:30  úrvacsorás 
istentisztelet
június 21. vasárnap 9:30 istentisztelet
július 05. vasárnap 9:30 úrvacsorás isten-
tisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)
Házi bibliaóra 2020. június 10-én, szer-
dán 16 órakor lesz Ottóffy Attiláéknál                                                                                                     

Dobó István u. 2.
Nyáron a házi bibliaórák és a múzeumi 

kulturális estek szünetelnek.
Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Szabó Levente református lelkész
tájékoztatása alapján a református 
istentiszteletek az óvintézkedések
figyelembevételével és biztonsági

korlátok mentén ismét látogathatóak.

Friss, naprakész információk a
Református Fonyód megnevezésű

facebook oldalon olvashatók! 

Meglepetés a Mentők Napján
A Szurkolók Magyarországért moz-

galom keretein belül a Ferencváros 
B-Közép szekciójaként, a Green 76 
Ultras csoport ismét adománygyűj-
tést szervezett.

„Nyolc éve alapítottuk meg a 
Greenlife elnevezésű, jótékonysági 
labdarúgó tornánkat, ami egy ván-
dorkupának indult, változó 
helyszínekkel. A harmadik 
kupát Fonyódra szerveztük, 
a városvezetés hozzáállása 
miatt itt is maradtunk azóta. 
Az elmúlt években rászoru-
ló helyi családok mellett a 
Fonyódi Óvodáért Közhasz-
nú Alapítványt és a Fonyódi 
Mentőalapítványt is több-
ször támogattuk. Most a 
koronavírus járványhelyzet-
ben a Szurkolók az egész-
ségügyért mozgalmához csatlakozva 
hirdettünk gyűjtést.” - nyilatkozta Ta-
pasztó Zsolt szervező.

Fonyódon Kajetán Jácint volt a 
társszervező, mint a Greenlife labda-
rúgó tornák kapcsán több ízben is. 
Tapasztó Zsolt megkeresése után 
közösen úgy döntöttek, hogy ismét 

a Mentőalapítvány javára szervezzék 
meg a jótékonysági akciót. Közben-
járt abban, hogy a kezdeményezők és 
a kedvezményezett között kapcsolat 
és kommunikáció jöjjön létre, mely-
nek eredményeképpen valóban hasz-
nos és célzott támogatás valósulha-
tott meg.

A sikeres felhívásnak köszönhető-
en május 10-én, vasárnap délelőtt, a 
Mentők Napján került átadásra a nem 
mindennapi összegű támogatás, me-
lyet Tóth József, a fonyódi mentőál-
lomás vezetője ünnepélyes keretek 
között vett át. A mostani gyűjtés vég-
eredménye 140.000 Ft, melyből egy 

90.000 Ft-os ózongenerátor került 
átadásra, illetve a fennmaradó 50.000 
Ft készpénzből a mentőállomás szá-
mára szükséges védőfelszerelések 
kerülhetnek beszerzésre.

„Ez az ajándék nagyon nagy se-
gítség számunkra, ezért szeretném 
megköszönni minden támogatónknak, 

hogy ezzel is megkönnyítet-
ték a munkánkat!” - fűzte 
hozzá Tóth József.

Az ózongenerátor se-
gítségével a fonyódi men-
tőknek lehetőségük nyílik 
az esetkocsikat vegyszer-
mentesen, az ózon erős 
oxidáló tulajdonságának 
köszönhetően a kórokozó 
baktériumok, vírusok ellen 
védekezni, hatékonyabban 
fertőtleníteni. 

Tapasztó Zsolt főszervező minden 
adakozónak megköszönte a hozzá-
járulását, hogy megvalósulhatott az 
általuk kitűzött cél, sőt még több is, 
segítve ezzel az egészségügyi dolgo-
zók áldozatos munkáját.

	 	 										szerkesztőség
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Emlékezés a trianoni békediktátum 100. évfordulójára

Harangzúgás Fonyódon

1920. június 4-én, 100 évvel ezelőtt 
írta alá hazánk a versailles-i Nagy Tria-
non palotában az I. világháborút lezáró 
békét. A magyar történelem egyik, ha 
nem a legnagyobb megrázkódtatása 
volt ez a nap, amelynek emléke ma is 
jelen van hazánkban. Ezt bizonyítja, 
hogy június 4-ét az Országgyűlés 2010-
ben a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította. 

Gróf Apponyi Albert vezette a magyar 
békedelegációt. Teleki Pál „vörös térké-
pével”, etnikai - jogi - néprajzi - történel-
mi munkákkal és érvekkel érkeztek meg 
Franciaországba, azonban szót, csak a 

Száz éve 1920. június 4-én, a fáj-
dalmas Trianoni béke aláírásakor 
Nagymagyarország összes templo-
mában zúgtak a harangok. A fonyódi 
harangok közül csak egy szólhatott 
akkor, a plébániatemplom harangja. 
Ez fejezte ki minden itt lakó és nyara-
ló közös fájdalmát.

A szovjet csapatok kivonulásakor 
1991. június 30-án tele reménnyel és 
örömmel kezdeményeztem a haran-
gozást minden fonyódi templomban. 
Fehér Ernő plébános úr ezt természe-
tesnek tartotta a plébániatemplom-
ban és a Szent István  kápolnában. Itt 
egyetemista fiaim húzták a harangkö-
telet, fent a protestáns templomban 
az evangélikus May Józseffel, aki 27 
évig volt Fonyód főjegyzője, és a re-
formátus egyetemista Bálint Lehel-
lel együtt harangoztunk.

Rádöbbentem akkor, hogy éle-
tem addigi részében idegen hatal-
mak fegyverei között éltem. Úgy 

béketervezet véglegesítése után, január 
16-án kaptak. Ugyanis a vesztes orszá-
goknak semmiféle beleszólásuk nem 
volt a tervezetek kidolgozásába, csu-
pán aláírhatták a rájuk vonatkozó békét. 
A magyar békedelegáció ekkor lemon-
dott, végül Simonyi-Semadam Sándor 
kormányának küldöttei, Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágos-
ton népjóléti miniszter írták alá a triano-
ni békediktátumot. (A tiltakozás gesztu-
saként Benárd állva írta alá.) 

A magyar állam 320 ezer négyzetki-
lométer területű, húszmilliós középha-
talomból 90 ezer négyzetkilométeres, 

hétmillió lakost számláló kisállammá 
vált. Az új határokat elvileg a wilsoni 
nemzeti elv szerint jelölték ki, azonban 
Magyarország esetén katonai-gazdasá-
gi okokra hivatkozva ettől sok esetben 
eltértek. A cél az volt, hogy ne jöhes-
sen létre egy újabb soknemzetiségű 
nagyhatalom. Így hazánk elvesztette 
területének kétharmadát, iparának 
38, nemzeti jövedelmének 67%-át. 3.2 
millió magyar került a határokon túlra, 
akiket ezt követően számos atrocitás 
ért. Mindemellett jóvátételt szabtak ki 
Magyarországra, és hadseregét 35. 000 
főben határozták meg. A magyar társa-
dalom és az ország külpolitikai célja ezt 
követően Trianon revíziója volt.

A trianoni döntés komoly társadal-
mi hatással is bírt a gazdasági - és 
földrajzi tényezők mellett. A szerződés 
aláírásának napján, délelőtt 10 órakor 
hazánkban gyászszünetet rendeltek el, 
megszólaltak a harangok, félárbocra 
eresztették a zászlókat, néhány perc 
erejéig leállt a közlekedés, bezárták az 
üzleteket. 

        Pomozi – Fehér Jennifer

gondoltam, hogy a helyi egyházi és 
világi vezetőkért kell áttekinteni a 
közel ötven évet. Az ujjászervezett 
képviselőtestület és Horváth Gábor 
polgármester segített ebben. Az 
önkormányzat „Fonyód Városért” ki-
tüntetés adományozásával köszönte 
meg a német megszállástól az orosz 
kivonulásig /1944.03.19-1991.június 
30-ig/ tartó szolgálatukat, helytállá-
sukat valamennyiüknek.

A protestáns templomban 1993. 
március 14-én Balás Béla katolikus 
püspök, Dr. Harmati Béla evangélikus 
püspökelnök, Dr. Márkus Mihály refor-
mátus püspök szolgálatával ökumeni-
kus istentiszteleten emlékeztünk és Dr. 
Schweitzer József főrabbi beszédével 
a polgári áldozatok emlékművénél foly-
tatódott a megemlékezés. Harangzú-
gással tisztelegtünk a helyi egyházak 
20 halottja előtt.

A Trianon 100 éves megemléke-
zés június 4-én lesz megtartva és 

harangszó is lesz a 100 évvel ez-
előttivel összecsengve, fél 5-kor 
minden fonyódi templomban, mint 
ahogy a magyarlakta településeken 
a Kárpát medencében. Neumajer 
Zoltán atya  harangoztat a plébá-
niatemplomban és a kápolnáknál. A 
protestáns templomban pedig a re-
formátus Hidvégi Józsefet várom 
harangozni, aki a leghosszabb ideje 
polgármestere városunknak. A meg-
emlékezés a Testvérvárosi Parkba 
17-órakor veszi kezdetét.

   Ottóffy Attila
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Simonyi Semadam Sándor Fonyódi nyaralója
A fonyódi általános iskolával átellen-

ben van egy majd’ 20 ezer négyzetmé-
teres - körbekerítetlen - telek, rajta egy 
romos kis házikó. A helyiek közül sokan 
csak ’Madárház’-ként ismerik, kevesen 
tudják csak, eredetileg kié is volt a régi 
időkben?

Most, hogy a trianoni diktátum 100. 
évfordulójára emlékezünk, érdemes fel-
idézni ezt a régi históriát:

A katolikus templom felépítése után 
dr. Major Ferenc meghalt 1903-ban. 
Telekrészén 1904-ben két társa (Velics 
Antal és Bihar József) úgy osztozott 
meg, hogy a Bélatelep felé eső ligetrész 
Velicsnek, a Sipos hegy felé eső rész 
pedig Biharnénak jutott.

A Velics részen kis parcellát adtak el 
Simonyi-Semadam Sándor ügyvédnek. 
Ő három szobás épületet emelt rajta, 
amely mindmáig az egyetlen épület 
ezen a ligetes területen. 

Simonyi-Semadam 1864-ben szüle-
tett. Egyetemi tanulmányait Budapes-
ten és Németországban végezte, majd 

ügyvédi vizsgát tett, s irodát nyitott. 
Ifjúkorában sokat utazott, Európa nagy 
részét bejárta, de elju-
tott Afrikába, Amerikába 
és Ázsiába is. 1901-ben 
néppárti politikusként or-
szággyűlési képviselővé 
választották. A Károlyi-
kormány alatt vissza-
vonult a politikai élettől, 
a Tanácsköztársaság 
idején ellenforradalmi 
tevékenység vádjával le-
tartóztatták és egy ideig túszként fog-
va tartották. 1920-ban nemzetgyűlési 
képviselőnek választották, s a nemzet-
gyűlés első alelnöke lett 1920. február 
18-án. Horthy kormányzóvá választása 
után 1920. március 15-én miniszterel-
nökké nevezte ki, április 19-ig ideigle-
nesen a belügyi és külügyi tárcát is ő 
töltötte be. Miniszterelnökké történő 
kinevezésében nagy szerepet játszott 
az, hogy a számba jöhető jelöltek (pl. 
Bethlen István neve is felmerült a po-

tenciális miniszterelnök között) közül 
senki sem akarta vállalni a küszöbön-

álló békeszerződés elfo-
gadásának ódiumát. A 
béke aláírását követően 
nem sokkal, július 19-én 
miniszterelnöksége vé-
get ért. Ezt követően újra 
megnyitotta ügyvédi iro-
dáját. 1922-ben vissza-
vonult a politikai életből.

S imony i -Semadam 
Sándor a trianoni béke 

évfordulóján, 1946. június 4-én halt 
meg Budapesten. 

Családja, leszármazottai egészen 
az 1980-as évekig a fonyódi épületben 
nyaraltak. Egyik leányának örökbefoga-
dott fia a híres fizikus, Simonyi Károly 
volt, aki a Microsoft fejlesztő mérnöké-
nek, a Word szövegszerkesztő, az Excel 
táblázatkezelő megalkotójának, a híres 
űrturistának, Charles Simonyinak az 
apja (az 1950-es években ő a mai városi 
strandon töltötte a nyarakat). 

Mélyen felháborít, ha honfitársaim 
némelyike szerbnek, románnak, szlo-
váknak, ukránnak vagy osztráknak ne-
vezi a határainkon túlra kényszerített 
magyar nemzettársainkat. Nyilván nem 
ismerik a történelmünket, ám a történe-
lem ismeretének hiánya, nem mentesít 
senkit sem. Sajnos sokan vannak közöt-
tünk olyanok, akik megtagadják a száz 
esztendeje igazságtalanul elszakított 
területeink magyarjait, miközben lel-
kesen asszisztálnak hazájuk gyarmati 
sorba való süllyesztéséhez. Nem árta-
na legalább egyszer olvasniuk Trianon-
ról, de nem a hazug, elferdített változa-
tot, ahogy évtizedeken át az iskolában 
tanították, hanem az igazságot, vagy 
inkább a rettenetes igazságtalanságot, 

Nemzetünk gyásznapján
ahogy a valóságban megtörtént. Talán, 
ha képesek lennének felfogni, mek-
kora gyalázat is érte száz esztendeje 
nemzetünket, nem neveznék irreden-
ta szenvelgésnek azt, hogy évről-évre 
megemlékezünk erről a gyásznapról, és 
nem mélyülne egyre jobban a szakadék 
magyar és magyar között.  

Emlékeztetőül a tudatlanoknak: 
1920. június 4-én a trianoni békeszer-
ződésben a világháború győztes hatal-
mai rákényszerítették Magyarországra 
az akaratukat. Az országot olyan mér-
tékben csonkították meg, hogy önálló 
nemzeti életet élnie szinte lehetetlenné 
vált. Magyarok millióit és német ere-
detű népeket csatoltak román, szerb 
és cseh uralom alá. Magyarországot, 
amely ezer éven át bástyája volt a kultú-
rának és a civilizációnak, a szó szoros 
értelmében darabokra szakították. 

Nem tudom, mi lenne egy ember 
sorsa, ha kezét-lábát tőből levágnák, s 
a törzséből is kikanyarítanának egy-egy 
darabot? Gondolom, elpusztulna?! Ám 
országunk túlélte Trianont! A kifosztott, 
ebek harmincadjára vetett Csonka-or-

szágból az éhező koldus nép néhány év 
alatt ismét európai államot teremtett. 

Érdemes volt eleinknek küzdeni, a le-
hetetlenből csodát teremteni. A „hálás 
utókor” lám, szégyelli magát miattuk. 
Globalista nagyuraik szemében szé-
gyen a nemzeti öntudat, hát el vele! 
Fogyasztói társadalmunkban hátrány 
a tudás, sárba vele! Minél műveletle-
nebb vagy, annál előbb lehetsz „sztár”, 
hát viselkedj minél alpáribb módon, ká-
romkodj, amennyi csak belefér, állítsd 
példaképnek a másságot, tagadd meg 
Istent, a családot, az anyaság szentsé-
gét! Csak így érvényesülhetsz. 

Én mégis ellene mondok mindezek-
nek. Igaz, nehéz elfogadnom, hogy so-
kan vannak közöttünk, akik nem érzik 
országunk megcsonkításának kínzó fáj-
dalmát, s legfeljebb egy kézlegyintéssel 
minősítik csupán nemzetük sárba tiprá-
sának a kérdését. Ám többen vagyunk, 
akik nem felejtünk. Száz esztendő ma-
gyar szenvedése nem múlhat el nyomta-
lanul a lelkekben, de ehhez a fájdalom-
hoz kell, hogy remény is kapcsolódjon.

   Lévay Mária
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Fonyódi Hírmondó

STUDIO D MÁR FONYÓDON IS!

Első üzletünket 2010-ben nyitot-
tuk meg Budapesten, egy fodrászati 
franchise lánc egységeiként. 2017 
áprilisától STUDIO D néven önálló 
szalonokként üzemelünk Budapes-
ten 2 helyen: a Ferenc körúton, Cse-
pel központjában illetve most már 
Fonyódon. Női és férfi hajvágás, 
festés szolgáltatásainkkal az elmúlt 
10 évben közel fél millió vásárlót 
szolgáltunk ki, és büszkék vagyunk 
arra, hogy törzsvendégeink aránya 
több, mint 80%!

 
GONDOSKODUNK.

Fodrászatunkban Schwarzkopf és 
Indola termékek garantálják a minő-
séget. Munkatársaink évente több 
ezer frizurát készítenek el, mégis 
személyre szabottan. Folyamatos 

oktatási rendszerünk biztosítja a 
minőséget.

 
AMIKOR AKAROD.

Fonyódon a Balaton Áruház 2. 
emeletén várjuk Önt, egész napos 
nyitvatartásunkkal már bejelentke-
zéssel is vagy anélkül, minimális vá-
rakozási idővel.

 
JÓ ÁRON!

Nézze meg árlistánkat, és győ-
ződjön meg arról hogy nem beszé-
lünk mellé. Ne maradjon le akcióink-
ról, kedvezményes ajánlatainkról, és 
legyen törzsvásárlónk! Érdeklődjön 
az üzletben!

 
MIÉRT D?

Dr. Dömötör Dórának hívnak, az 
elmúlt 10 évben is napi szinten fog-
lalkoztam szalonjainkkal. Így, hogy 

a nevemet is adom hozzá, legfon-
tosabb feladatomnak vásárlóink és 
dolgozóink elégedettségét tartom. 
Bármilyen kérdéssel, észrevétellel 
keressen a dora@studio-d.salon 
e-mail elérhetőségen.
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LIONS hírek

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! -

06.01. Hétfő
ÜNNEP

06.02. Kedd Lebbencsleves
Sertéspörkölt, tökfőzelék

06.03. Szerda Paradicsomleves
Rántott csirkemell, petrezselymes burgonya, kápisali

06.04. Csütörtök Zöldbableves
Csikóstokány, párolt rizs

06.05. Péntek Legényfogó leves
Darás tészta, lekvár

06.08. Hétfő Sertésraguleves
Főtt tojás, spenót mártás, főtt burgonya

06.09. Kedd Tarhonyaleves
Sertéspaprikás, galuska

06.10. Szerda Húsleves
Főtt hús, gyümölcsmártás, pirított dara

06.11. Csütörtök Olasz zöldségleves
Rizses hús, fejes saláta

06.12. Péntek Betyár leves
Mákos tészta , gyümölcs

06.15. Hétfő Zellerleves
Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya

06.16. Kedd Karfiolleves
Bakonyi apró hús, tésztaköret

06.17. Szerda Fokhagymakrémleves
BBQ csirkeszárny, burgonyapüré,uborkasaláta

06.18. Csütörtök Csontleves
Eszterházy tokány, párolt rizs

06.19. Péntek Frankfurti leves
Szilvás gombóc

06.22. Hétfő Kertészleves
Borsos tokány, párolt rizs

06.23. Kedd Daragaluska leves
Fasírt, zöldborsófőzelék

06.24. Szerda Meggyleves
Sült csirkecomb, petrezselymes burgonya, fejes saláta

06.25. Csütörtök Karalábéleves
Budapest ragu, krokett

06.26. Péntek Palócleves
Pozsonyi kocka

06.29. Hétfő Rántottleves
Zöldborsós sertésszelet, párolt rizs

06.30. Kedd Kelbimbóleves
Pulykapörkölt, burgonyafőzelék

900 Ft
VÁLTOZÁS

Most egy régebbi fotóval adok 
hírt rólunk, mivel minket is utolért 
a koronavírus miatti gyülekezési 
tilalom. Áprilisban egy online meg-
beszélést tartottunk, ahol Tavaszi 
József, a Rotary klub elnöke kérését 
tárgyaltuk meg. Anyagai támogatást 
kért egy mobil ultrahang készülék 
vásárlásához a Kaposi Mór kórház 
részére. 150.000.-Ft-tal támogattuk 
a projektet. Reméljük, hogy a követ-
kező gyűlésünkön már személyesen 
tudunk találkozni.

       Fábián Lászlóné
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„Annak örüljünk, hogy pozitív a gondjaink tömege” 
- a CMS-nél jártunk

Vannak cégek, akik nem engedhetik 
meg maguknak, hogy a járványhelyzet 
idején felfüggesszék, vagy csökkentsék a 
munka hatékonyságát. A mostani alkalom-
mal a fonyódi CMS Electronics Hungary 
Kft.-t kerestük fel kérdéseinkkel.

„Amikor a Kormány kihirdette a járvány-
ügyi veszélyhelyzetet Cégünk első lépése 
a kontaktkutatás volt, hiszen sok mun-
kavállalónk rokona, ismerőse dolgozott 
Olaszországban és Ausztriában. Szigorú 
intézkedéseket vezettünk be az egészsé-
ges és biztonságos munkakörnyezet fenn-
tartására. Ezek a teljesség igénye nélkül: 
Védőmaszk, védőkesztyű használata, biz-
tonságos távolság kötelező megtartása, 
folyamatos fertőtlenítés, buszok fertőtlení-
tése, műszakváltás „elcsúsztatása”, külsős 
étel- és csomagrendelés teljes tiltása. Az 
anyavállalattal egyeztetve új öltözőt és új 
étkezőt alakítottunk ki ezzel is minimálisra 
csökkentve a személyes kontaktust. Cé-
günk még januárban megrendelte a falra 
felszerelhető adagolós kézfertőtlenítőket, 
amelyeket már március közepétől nem, 
vagy csak hosszú szállítási idővel lehetett 
beszerezni, így biztosítani tudtuk a folya-
matos fertőtlenítést már a kezdetektől. 
Üzemorvosunk segítségével munkaválla-
lóink részére tájékoztatást tartottunk a ví-
rusról, a megelőzésről a rendelkezésre álló 
információk alapján. Minden héten, sőt van, 
amikor többször is értekezletet tartott a ve-
zetőség, folyamatosan figyelve a híreket. A 
menedzsment példaértékű hozzáállása so-
kat segített a Vállalatnak abban, hogy folya-
matosan és biztonságosan működni tudjon, 
hiszen ez a helyzet, amelyet a pandémia 
okozott, mindenki előtt ismeretlen volt. A 
cég minden munkavállalója számára masz-
kot biztosít, amelynek kihordási ideje 1 
hónap. A biztonsági intézkedések mellett 
a gazdasági intézkedések is megtörténtek. 
Az Európai viszonyok hektikussága miatt is 
(határok lezárása, alapanyagellátás akado-
zása, stb.) változtatni kellett és az általános 
munkarend helyett munkaidőkeret beveze-
tésére került sor. Ezzel az intézkedéssel a 
termelés hatékonyságát és flexibilitását a 
CMS megtartotta. Minden munkavállalónk 

pozitívan állt a szigorításokhoz.” - tudtuk 
meg Zelenák Margit Andreától, a cég 
pénzügyi és gazdasági vezetőjétől.

 „Munkavállalóink közül mindenki elfo-
gadta ezeket a változtatásokat. Muszáj volt 
nekik, hiszen mindenki az egész ország-
ban, világon, Európában féltette az egzisz-
tenciáját, az életét, a munkáját és itt azért 
viszonylag békésen fogadták, nem volt lá-
zongás.

Nekünk olyan tervünk volt, ami egészen 
nyár közepéig leírta, hogy mi mindent kell 
csinálni. A legnagyobb vívmány az, hogy 
nem kellett olyannyira leredukálni önmagun-
kat, nem kellett leállnunk, holott volt vészfor-
gatókönyv. Ha le kellett volna állni az első 
hónapban, akkor nyári szabadság előhozva, 
kényszerszabadság, fizetetlen szabadság 
egy hét, meg lett volna az állásidő. Így máris 
három hét elmúlt. De ezt örökké nem lehet 
csinálni. A likviditást fenntartani 200 em-
bernél, vagy vegyük az 500 embert cégen 
belül, nem egyszerű. Azért kell pénz. És ha 
nem tud fizetni, utalni, vagy átvenni anyagot, 
akkor utána nem is fizet nyilván a partner, 
akkor ez azért nem egyszerű.” - tájékoztatott 
Lukács Sándor cégvezető.

„Érdekes módon Magyarországon a fo-
nyódi üzemben a visszaesés nem volt olyan 
jelentős, jelenleg olyan 10-15 százalékot lá-
tunk a megrendelés állományban. Ez kitart 
egész nyáron és talán hosszabb távon is. 
Ezek miatt és az intenzív kapcsolatépítések 
miatt az anyavállalatnál arra számítunk és 
abban reménykedünk, hogy ez a vissza-
esés nem lesz ennél nagyobb, sőt, az ősz 
folyamán, vagy a későbbiek során jelentős 
emelkedésre számítunk.” - hallhattuk Tóth 
Tamás, operatív igazgatótól.

„Mindig próbáltunk, próbálunk pozitívan 
hozzáállni a munkavállalóinkhoz. Minden 
helyzetben segíteni szeretnénk, akár a napi 
problémákban is, mert van ezerféle ennyi 
embernél. A mostani kritikus helyzetben is 
támogatjuk őket, hirdetményeket rakunk 
ki, hangosbemondón keresztül adunk tá-
jékoztatást és még sorolhatnám… Cégünk 
mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a biztonsági 
előírásokat a munkavállalók 
betartsák és figyeljenek 
egymásra. Amikor megkér-
dezik, hogy mi lesz a jövő 
tekintetében, akkor igen 
nehéz a kérdésre választ 
adni…A pandémia nem csak 
a mi életünket változtatta 
meg, hanem az egész vilá-
got alapjaiban megrázta….”- 
osztotta meg aggodalmait 
is Zelenák Margit Andrea.

„A járványhelyzet konkrétan bennünket 
egy audit kellős közepén talált. Március 
9-10. és 11.-e volt az idei IATF 16949 au-
ditunk és ennek a kellős közepén talált 
minket, ami nyilvánvalóan -mint minden-
kit- minket is nagyon megdöbbentett és 
azonnali akciókra volt szükségünk. Eze-
ket az audit lezárása után foganatosítot-
tuk is. Összeült a vezetőség és azonnali 
lépéseket tettünk az akkor rendelkezés-
re álló ismereteink alapján a dolgozók 
egészségének megóvása érdekében. Az 
anyavállalatunktól, Klagenfurt-ból kap-
tunk instrukciókat, iránymutatásokat az 
autóipari cégektől, milyen módon fogad-
ják a kamionokat, milyen szükséges fer-
tőtlenítéseket végeznek, milyen lépéseket 
kell tennünk a dolgozók egészségének 
megőrzése érdekében. Konkrét és gyors 
lépéseket tettünk fertőtlenítő beszerzé-
sek terén, illetve a beléptetés terén, az öl-
tözőben az emberek öltözködése terén, a 
buszos utazás területén is. Ezek voltak az 
első lépések. Minden héten értekezletet 
tartottunk és ezeken ezeket kibővítettük. 
Május 4-től bevezetésre került a négy-hat 
napos munkarend is. Ennek az a fő oka, 
hogy a dolgozóknak csökkentsük le a 
kontaktálási idejét. Tehát mindenképpen 
szét kellett húznunk az ötnapos munkát 
hatnapos munkahétre.” - tájékoztatott 
Tóth Tamás, a cég operatív igazgatója.

A cégnek egy új fejlesztése is van a 
járványnak „köszönhetően”. Az úgyneve-
zett ESD köpeny mellett, mely egy elektro-
sztatikusan védő vagy földelő köpeny, az 
új maszkjaik is már ilyen anyagból fognak 
készülni.

A cégvezető, Lukács Sándor nagyon 
fontosnak tartja a következő gondolato-
kat megosztani a munkavállalóival, melyet 
többször hallhattak is tőle: „Annak örül-
jünk, hogy pozitív a gondjaink tömege és 
nem azért, mert nincs mit tenni. Ha két-
szer annyi a feladat, annak mindig köny-
nyebb nekiállni, mint a semmittevésnek. 
És	az	visz	bennünket	előre.”
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Soha el nem tudtam volna képzelni 
a májust ballagás nélkül. Emlékszem, 
milyen szívesen néztem mindig a vég-
zős középiskolásokat, ahogy búcsúztak 
iskolájuktól, osztálytársaiktól, tanáraik-
tól, miközben virágcsokrokkal kezükben 
meghatottan énekelték a ballagó diá-
kok ősi nótáját: „Ballag már a vén diák, 
tovább, tovább…” Jól tudom, az ünnepi 
hangulatot legtöbbjüknél megkeserítet-

A 2019/2020-as tanévben is képvi-
seltette magát a Siófoki Szakképzési 
Centrum Bacsák György Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája a Szakma 
kiváló Tanulója Versenyen, nem is akár-
milyen eredményekkel!

Egyesületünk, a VAGABUND Vitorlás 
Sportegyesület lendületesen szervezi 
a tábori turnusokat, tematikus prog-
ramokat bízva abban, hogy elvonul a 
veszélyhelyzet és újra gyermekzsivaj 
és pezsgő vízisport élet töltheti meg a 
Vízisport Központot. Edzéseinket és 
programjainkat online már szervezzük 
és személyesen - telefonon történő 
megkereséssel - beszélgetünk visz-

Elmaradt ballagás

Óriási siker a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen

Készen áll minden a Vízisport Központban a
látogatók fogadására

te a közelgő írásbeli érettségi vizsga-
drukkja, de legalább ők ünnepelhettek 
előtte, nem úgy, mint a mai diákok. 
Persze, senki sem tehet a járványról, 
amely az egész ország, sőt az egész vi-
lág megszokott rendjét váratlanul kény-
szerpályára vitte.

Úgy éreztem mégis, hogy karanténba 
zárva ugyan, de illene megemlékeznem 
a ballagásról, amely az idén sajnos el-

maradt. Remélem, vagyunk néhányan, 
akik ebben a megváltozott időben és 
helyzetben is szeretettel gondolunk az 
érettségizőkre. Az elmaradt ballagást 
persze nem pótolhatja az együttérzé-
sünk, de őszinte szívvel kívánjuk nekik, 
hogy a nehézségek ellenére is sikerül-
jön szerencsésen átlépniük a felnőtt kor 
küszöbén. 

   Lévay Mária

Antal Szilveszter 11.A osztályos 
tanulónk épület-és szerkezetlakatos 
szakmában, György Bence 11.B osztá-
lyos diákunk pedig kőműves szakmá-
ban ért el jelentős eredményt.

Szilveszter az országos első helyet 
szerezte meg, és mivel a verseny során 
bizonyította mind elméleti, mind gya-
korlati felkészültségét, ezzel a szakmai 
vizsgáját is megszerezte. Az év végi 
vizsgán számára már csak a bizonyít-
vány átadása történik. A tanuló gya-
korlati képzését Schaller Emil segítette, 
míg elméleti tudását Szente Mihály és 
Kovács Tibor tanárok gyarapították.

György Bence a megyei fordulóban 
a kőműves szakmai vizsga írásbelit 
86%-ra teljesítette, és ezzel kiváltotta a 
jeles szakmai írásbeli vizsgát; már csak 
a gyakorlati vizsgán kell bizonyítania 
szakmaismeretét. Felkészítő tanárai 
Tóth János és Horváth József kollégá-
ink voltak.

Büszkeséggel tölti el a Bacsák ösz-
szes dolgozóját, hogy ebben az évben 
is országos sikerrel öregbíthetjük isko-
lánk hírnevét. Gratulálunk tanulóinknak 
és köszönöm a felkészítő munkát!

   Homor Judit
   igazgató

szajáró táborozóink szüleivel. 
Korábbi cikkeinkben, közösségi fe-

lületeinken és hírleveleinkben hónapok 
óta arra bíztatjuk a táborozni vágyókat, 
hogy a helyzettől függetlenül adják le 
jelentkezéseiket az idei turnusokra.  Tá-
boraink kapuit július 6-án nyitjuk meg, 
turnusaink augusztus közepéig várják 
jelentkezőiket. Tudjuk, hogy mindenki 
számára nehéz ez az időszak, amely 

rányomja a bélyegét a nyári tervezett 
programokra is, úgy anyagi, mint sza-
badidő tekintetében. A legtöbb vissza-
járó táborozónk a nagyszülőknél nyaral, 
úgy töltötte nálunk tábori heteit. Ez to-
vább nehezíti a táborfoglalás dilemmá-
ját a családokban. 

Nem emeltünk az idei évben sem a 
tábori turnusok árain. A regisztráció 
véglegesítését a tábordíj előzetes be-
fizetésétől függetlenítettük. Tehát, ha 
jelzik az adatokkal a táborozási szán-
dékot, akkor - későbbi fizetés lehető-
ségével - biztosítjuk a gyermekeknek 
az 2020. évben a tábori helyet. Célunk, 
hogy a jelentkezők helye biztosítva le-
gyen és hogy lehetőséget biztosítsunk 
a felhőtlen élményszerzésre a Vízisport 
Központban minden jelentkező számára! 

     VAGABUND
     Vitorlás Sportegyesület
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APRÓHIRDETÉSEK
Zrínyi Miklós magasépítő techni-
kus, építési vállalkozó, kivitelező. 
Lakó és nem lakóépületek kivi-
telezése, kőműves munkák, hő-, 
hang,- vízszigetelés, földmunkák, 
fuvarozás. Tel.:  06-30/542-8373

•••
Sürgősen albérletet keresek 
hosszú távra 2 fő részére biztos 
jövedelemmel.
Elérhetőség: 06-70/508-0929

•••
Csónakot vennék. Telefon: 06-
30/834-7008

•••
Kétmedencés - szárítós mosoga-
tó tálca csapteleppel krómacél, 

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;

haspad - fekvő kerékpárral, lo-
vaglógép, 22 db 50 gr-os gyapjú 
fonal, csontszínű.
Tel.: 06-20/804-5759 

•••
Eladó 26 m2 nagyon szép olasz 
padlólap 60*60-as 33% áren-
gedménnyel, azonnal elvihető. 
Ugyanitt Diegos újszerű szőnyeg 
2,5*3,5 m (helyhiány miatt), va-
lamint alig használt női kerékpár 
nagyon olcsón elvihető. Tel.: 06-
30/200-4357 

•••
Használt, de jó állapotban lévő 
fürdőkabin eladó. Megtekinthető 

előzetes egyeztetés után Fonyó-
don. Irányár: 30 000 Ft. Jó álla-
potban lévő (80+60 mélyhűtő) 
hűtő szekrény (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, fürdőszoba, wc, 
10 m2 erkély. Új nyílászárókkal, 
klímaberendezéssel, új burkolat-
tal. Saját garázs, 36 m2 tároló, 
előkert. Közös költség 5.000,- Ft 
/ hó. Tehermentes! Irányár: Lakás 
22 millió Ft! Garázs: 2 millió Ft!  
Tel.: 06-20/493-9011

„Öregdiákos  karanténnapló”
„Egyszer talán majd mégis vége lesz!”

/Reményik Sándor/

Átvészeltük a 66 nap „karantént”, a 
többség jelesre vizsgázott. A már védett 
korban levő öregdiákoknak a gyerekeik, 
unokáik segítettek a mindennapokban. 
Néhány mondat azoktól, akik a nehéz 
napokban helyt álltak a munkában, a 
családban:

Fábián Lászlóné: A pékségben, 
amely családi vállalkozás, én is folya-
matosan dolgoztam, szájmaszkot is 
varrtam. A bevásárlás okozott némi 
fennakadást, mivel reggel öt órától ál-
talában délután két óráig a pékségben 
voltam, így csak vasárnap tudtam bolt-
ba menni, piacra egyáltalán nem, az 
időkorlát miatt.  Remélem, nemsokára 
rendeződik a helyzet!

Csermely Éva: Nagyon szigorúan be-
tartottuk az előírásokat. Ritkán jártunk 
boltba, itthon sütöttem kenyeret,  át-
gondoltabban főztünk  A gyerekek egy 
betegség miatt  lemaradtak a távokta-

tásban,  nehezen boldogultak a renge-
teg feladattal járó digitális oktatással, 
elfáradtak, hiányzik nekik az iskola.  
Még reménykedünk, hogy lesz ballagás, 
lesz koszorúcska!

Lalusné Oláh Teréz: A Fonyódi Ás-
ványvíz Kft-nél dolgozom a pénzügyön. 
Nehezen tudtam elképzelni az otthoni 
munkát, aztán beláttam, hogy a „home 
office” az én védelmemben van. Megte-
szem a védekezéssel kapcsolatban a 
tőlem telhetőt. Szabadidőben a kertben 
dolgoztam és sokat olvastam, ritkán 
mentem boltba.  Hiányoztak a kollégák, 
június elsejétől újra bejárunk. 

Dr. Bálint Lehel PhD, a  Sportkórház  
Ortopédiai és Sportsebészeti Osztály 
osztályvezető főorvosa: A koronavírus 
járvány miatt  két hónapnyi leállás után 
május közepétől indult meg újra  se-
bészeti beavatkozásokkal a gyógyító 
munka. A műtétek előzetes távkonzul-

táció alapján történnek. A járvány alatt 
is dolgoztunk, tanultunk, helyünkön vol-
tunk, mint az egészségügyben oly so-
kan a frontvonalban és a hátországban 
egyaránt. 

A szigorú korlátozások enyhítése 
még nem a járvány végét jelenti, tehát 
továbbra is tartsuk be az előírt szabá-
lyokat! 

      Németh Julianna
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