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Ingyenes marad a Bélatelepi és a Városi strand

Véget ért a veszélyhelyzet, járványügyi
készültség lépett életbe

Hatósági razzia Fonyódon

Megszűnt a veszélyhelyzet, ugyanak-
kor a kormány kihirdette a járványügyi 
készültség bevezetését.

A járványügyi készültség bevezeté-
sét a kormány szükségesnek tartotta, 
mert a járványnak nincs vége, a fertő-
zés még szigetszerűen felütheti a fejét. 
A járványügy készültséget a kormány 
most hat hónapra hirdette ki, fenntartá-
sának szükségességét három havonta 
felülvizsgálja.

Megszűnt az idősek vásárlási idősáv-
ja, de életben marad még több védelmi 
intézkedés. Továbbra is köteles min-

Az elmúlt időszakban a felmerült 
elképzelés, miszerint fizetőssé tette 
volna a város a két strandot, a koro-
navírus járvány miatti bevételkiesé-
sekből adódott, azért, hogy azt az 
újonnan keletkeztetett bevételekből 
lehessen valamelyest pótolni. 

Június elején felgyorsultak az 
események, megérkezett a strandfej-
lesztések támogató szervezetének 
állásfoglalása is a tervezet kapcsán, 
illetve megjelent a településeknek a 
hitelfelvételi lehetőség, amellyel az 
önkormányzat pótolni tudja kieső be-
vételeit, ezért nem teszi fizetőssé a 
két strandot. Így továbbra is a Pano-
ráma strand és a Kutyás fürdetőhely 
lesz fizetős településünkön. 

Fonyód Város Önkormányzata az ille-
tékes hatóságokkal együttműködésben 
közegészségügyi ellenőrzéseket végez, 
különös tekintettel a járványügyi készült-
ségre. A veszélyhelyzet elmúltával sem 
veszíthetjük szem elől azokat a még 
érvényben lévő szabályokat, amelyek a 
koronavírus-járvány esetleges második 
hullámát hivatottak megelőzni. 

Ezen túlmenően a hatóságok azokat 
a mindennapokban is fontos higiéniai 
előírások betartását is hivatottak el-
lenőrizni, azok esetleges hiányosságai 

denki maszkot viselni (avagy a szájat 
és az orrot eltakaró sálat, kendőt hasz-
nálni)  a tömegközlekedési eszközökön, 
valamint az üzletben történő vásárlás 
során. Kivétel a 6 év alatti gyerekek. 
Továbbra sem lehet 500 főnél nagyobb 
zenés, táncos rendezvényt tartani.

A hitelfizetési moratóriumot az év vé-
géig fenntartják. 

Az Operatív Törzs a járványügyi ké-
szültség alatt is működik.

További részletek a Magyar Közlöny 
2020. évi 145. számában olvashatók.

A cikk forrása: koronavirus.gov.hu

Strandi belépődíjak - 2020

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 gyerek)  
 - Vizi élménypark használati díja:  

   1 800,-Ft/óra
-  Vizi 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

Kutyás fürdetőhely belépődíjak:
- Felnőtt: 500,- Ft/fő/nap
- Diák: 300,-Ft/fő/nap ( 6 éves korig 

ingyenes)
- Kutya: 500,- Ft/eb/nap
Belépődíj kedvezmények: 
- 18 év alatti állandó fonyódi lakóhely-

lyel, vagy fonyódi tartózkodási hellyel 
rendelkezőnek ingyenes

- Fonyód kártyával rendelkezőknek 
ingyenes

- Az a szállásadó, aki partnerségi 
megállapodást köt, annak 20% kedvez-
ményt adunk a napi jegyek árából! 

Intézhető: 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 
17. szám alatt.

A strandszezon június 15-én vette 
kezdetét.

esetén szankcionálni, amelyek a la-
kosság és az ide látogató fogyasztó-
vendégek egészségének biztosítása 
érdekében szükségesek, kiemelten a 
vendéglátóipari vállalkozások, szolgál-
tatók tekintetében.

Minden egyes közreműködő szerve-
zet határozott célja a járványügyi koc-
kázat elhárítása, azok minimalizálása. 
Fonyód egészségügyi biztonsága az 
első, valamint az itt élők és itt pihenő 
vendégek komfortérzetének növelése. 
Ennek érdekében az ellenőrzés kiterjed 

még a vállalkozások hulladékszállítási 
keretszerződéseire is, hiszen annak hiá-
nyában illegális szemétlerakók létesül-
hetnek, amely újabb probléma, valamint 
akár a belterületi vadak táplálkozási he-
lyének is teret adhatnak, amely szintén 
közegészségügyi kockázatot és vadve-
szélyt is hozhat magával. 

Az ellenőrzésekre július hónaptól kell 
számítania a Fonyód város közigazgatá-
si területén működő vállalkozásoknak!

  Fonyód Város
  Önkormányzata
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Járvány után-szezon előtt:
Hogyan tovább Dél-Balaton?

Június első péntekén a Balaton Áru-
ház harmadik emeletén található Padlás 
Bisztróban „kerekasztal” beszélgetésre 
invitálta a Fonyódi Polgári Egyesület 
a szakmai szervezet képviselőjeként 
Könnyid Lászlót, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgató-helyette-
sét, illetve Somogy megye képviselőit. 
Biró Norbert, a Somogy Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének elnöke, Dr. 
Neszményi Zsolt kormánymegbízott, a 
Somogy Megyei Kormányhivatal veze-
tője, Móring József Attila és Witzmann 
Mihály országgyűlési képviselők és 
Hidvégi József, Fonyód polgármestere 
válaszolt a térség életét legjobban érin-
tő kérdésekre.

Lengyel János, a Somogyi Hírlap 
főszerkesztője, illetve Stefka István, 
a PestiSrácok.hu lapigazgatója a ví-
rushelyzet kapcsán, a balatoni szezon 
kezdete előtt felmerült, beküldött kérdé-
sekre várták a válaszokat, ezzel is elő-
segítve a dél-balatoni települések lakóit, 
vendéglátóit, vállalkozásait.

„Egy napra nem állt le a munka a vá-
rosban, ugyanúgy terveztük a nyarat. 
Egy dologban voltunk biztosak, hogy 
azok a rendezvények, tömegrendezvé-
nyek, amik eddig a fonyódi településen 
megtörténtek, azok nem biztos, hogy 
meg lehetnek tartva. Ez most jelenleg 
így is néz ki, de azt gondolom, hogy Fo-
nyódra a családosok járnak pihenni, és 
őket várjuk az idén is szeretettel, gya-
korlatilag felkészült a város a szezonra.” 
-  hallhattuk Fonyód polgármesterétől.

„Ma mindenkit arra buzdítok, hogy a 
nyári szabadságokat, a fölösleges sza-
badidejüket, azt ne más megyékben, ne 
az országhatáron túl töltsék el, hanem 
itt maradjunk Somogyban, mert a Drává-
tól a Balaton partig egy nagyon széles 
választékkal rendelkezik Somogy megye 
turisztikai szempontból. Gazdagok va-
gyunk és kár lenne ezt a gazdagságun-
kat kihasználatlanul tartani, hanem arra 
buzdítom a Somogyiakat, hogy ismerjék 
meg, járjanak vendéglőkbe, fagyizókba, 
vásárolják a somogyi borokat, kóstolják 
meg a somogyi pezsgőket, kóstolják 
meg az egyre gazdagabb pálinkakínála-
tot, gasztronómiát, a természeti kincse-

iket, és ezáltal így szerintem a gazda-
ságunk talpra fog állni.” - osztotta meg 
gondolatait Biró Norbert, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnöke.

„A Balaton szinte már egy önálló ré-
gióként működik, hiszen 3 megyéből áll 
a Balaton területe, mégis turisztikailag 
egyben értelmezhető. Ezzel együtt fon-
tos, hogy mindig az adott megyében, az 
adott településen, jelen esetben Somogy 
megyében, és Fonyódon beszéljünk ar-
ról, hogy hogy látják a helyi vállalkozók 
a térségi politikai szereplők, a város-
vezetők a jövőt és folyamatosan azt a 
képet kell hogy erősítsük, hogy egyedül 
nem megy. A térségi összefogásnak van 
jelentősége, így a Balatonon is, ahhoz 
hogy önálló desztináció legyen az kell, 
hogy a települési önkormányzatok, me-
gyék beszéljenek egymással, és olyan 

turisztikailag értelmezhető attrakció-
kat fejlesszenek a jövőben, ami képes 
megszólítani a jövő Balaton vendégét, 
akár 1000 kilométer távolságból is. Bí-

zunk abban, hogy az elkövetkezendő 
2,5 hónapban erős belföldi szezon előtt 
leszünk. A vállalkozóknak talán az a jó 
hír, hogy lesz azért bevétel nyáron, lesz 
forgalom a vendéglátóhelyeken, szál-
láshelyeken és egy erős belföldi turiz-
mus jót fog tenni Fonyódnak és a régió 
vállalkozóinak is. A jövőt illetően pedig 
azok lesznek a nyertesek, akik ki tudnak 
mozdulni a komfortzónából, új fejleszté-
seket hajtanak végre és a minőség felé 
mozdulnak el. A 21. század vendége mi-
nőséget kér, és kíván minden szektor-
ban.” - érvelt Könnyid László, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-
helyettese.

Vegyük észre! 

Most kezdődik az élet napos oldala! 
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Válaszolt a Polgármester
A közelmúltban tartottak „Járvány 

után - szezon előtt. Hogyan tovább 
Dél-Balaton?” címmel a Fonyódi Pol-
gári Egyesület szervezésében egy ke-
rekasztal beszélgetést. A szervezők 
lehetővé tették, hogy az érdeklődők 
kérdéseket küldjenek. A Fonyódra vo-
natkozó kérdésekre Hidvégi József 
Polgármester úr adott válaszokat: 

Miért nem lesz gyorshajó járat Fo-
nyód és Badacsony között?

Nagyon örültünk a gyorshajó já-
ratnak, amikor a BAHART néhány éve 
beindította, hiszen amikor este az 
utolsó menetrend szerinti hajó eljön 
Badacsonyból, még nagyon sokan ott 
ragadnak. Ez mindig is problémát oko-
zott és ezt oldotta meg a gyorshajó. 
Akár este 9 óráig is áthozták az utaso-
kat Fonyódra. Ez egy nyereséges ága-
zata volt a BAHART-nak egészen addig, 
míg vállalkozás jutalékos rendszerben 
üzemeltette. A gyerekek kedvence 
volt, egy jó hangulatú, szórakoztató 
gyorshajóként működött. Aztán lett 
egy váltás, egy hivatalos menetrend 
szerinti járatként próbálták üzemel-
tetni. De ha nincs buli a gyorshajón, 
akkor nincs is kedve az embereknek 
kifizetni azt a másfél, kétszeres árat, 
mint amit a katamaránon kell kifizet-
ni. Ha idén megszünteti a BAHART a 
gyorshajót, ismét át fogja venni a ma-
gánszféra. Már most látjuk, hogy 2-3 
magánvállalkozás is akar gyorshajót 
üzemeltetni Fonyód és Badacsony kö-
zött. A magánvállalkozás jól és precí-
zen, jó hangulatban üzemelteti ezeket 

a gyorshajókat. Sokan azért mennek el 
hajózni, hogy élményt kapjanak!

Nagyon fontos a nyári szezon 
szempontjából: lesznek-e fesztivá-
lok a városban és gondolkodtak-e 
azon, hogy a szezon meghosszabbí-
tása miatt az elmaradt rendezvénye-
ket szeptemberben tartsák meg?

Ezen nem gondolkodtunk, hiszen 
a szeptemberi időszakot is ki lehet 
tölteni kellemesen a Balaton partján. 
A nyári szezonban lévő fesztiválok-
nak a finanszírozása egyrészt a helyi 
idegenforgalmi adóból valósul meg, 
másrészt vállalkozó szervezi profit-
orientáltan ezeket a rendezvényeket. 
Az önkormányzatnak az idei évben 
nem nagyon lesz forrása fesztiválok 
szervezésére és hitelből nem szeret-
nénk fesztiválokat tartani. Azok a ren-
dezvények, amelyek nem igényelnek 
komolyabb forrást, illetve amelyek 
profitorientáltak, mert gazdasági sze-
replők szervezik, azokat természe-
tesen támogatjuk és reméljük, hogy 
ezek meg is lesznek szervezve.

Terveznek-e a városi strandra kabi-
nokat, amelyek a kisgyerekes csalá-
doknak lennének nagy segítségére?

Több helyen üzemeltetünk kabino-
kat: a Báthory utcai és a Bélatelepi 
strandon is. Nagycsaládosok még nem 
jelentkeztek, hogy kabint szeretnének 
bérelni. Általában ezeket a horgászok 
bérlik, hiszen a horgászfelszerelésüket 
nem szeretnék elvinni. Eddig a Városi 
strandon nem volt még rá igény, hogy 
ilyet szeretne valaki bérelni. A felújítás 

előtt voltak ott is kabinok, de senki 
nem kereste, és amíg ez nem változik, 
addig nem is gondolkodunk ebben.

Mi lesz a fonyódi gyermektábor 
sorsa?

A gyermektáborhoz sajnos Fonyód-
nak nincs sok köze, csak a város köz-
igazgatási területén van. Az Erzsébet 
Alapítvány üzemelteti és fejleszti. Mi 
partnerek vagyunk minden fejlesz-
tésben, ami városunkban történik, 
legyen az alapítvány, vállalkozás vagy 
bárki, mindenkit segítünk. Annyit tu-
dunk róla, ha minden igaz, akkor most 
van egy érvényes közbeszerzés, ami 
egy kis többletforrást igényelt, ezt 
biztosítja a kormány és várhatóan az 
ősz folyamán elindul a fejlesztés. Mi 
a vasúti átjáró fejlesztésében tudunk 
még segíteni, amit az Ordacsehi lehaj-
tónál terveztek. Ami rajtunk múlik, - a 
helyi építési szabályzat módosításá-
tól a műszaki tartalom egyeztetésig 
- az önkormányzat mindent megtesz, 
hiszen érdekünk, hogy az a forgalom, 
ami ott várható, az ne jöjjön be a vá-
rosba. Ott egy külön átjáróval ez sze-
rintem tökéletesen megoldható.

A nyaralótulajdonos miért nem 
egyenrangú a Fonyód kártya elbírá-
lása során?

Ez már többször felmerült. Felme-
rült az is, hogy a Fonyódról elszár-
mazott gyerekek, akik Budapesten, 
Székesfehérváron laknak életvitel-
szerűen, de hétvégente hazajönnek 
a szüleikhez, ők miért nem kaphat-
nak Fonyód kártyát? Felmerült az is, 
hogy a fonyódi nyaralótulajdonosok 
miért nem kapnak Fonyód kártyát? 
Valamint azoknak a nyaralótulajdono-
soknak a gyerekei miért nem kapnak 
Fonyód kártyát, ingyenes belépőkkel 
mindenhova és kedvezményekkel a 
vállalkozásoknál, mint a fonyódiak? 
A fonyódiak ide születtek, itt laknak 
életvitelszerűen, itt élik az életüket. A 
Képviselő - testület, amikor a Fonyód 
kártyát megalkotta, akkor pontosan 
az volt a célja, hogy az itt élő embe-
rek ne fizessenek azért, amit mondjuk 
turistaként, ha ő egyébként elmegy 
máshova pihenni, akárhova a világ-
ban, akkor megfizet. Tehát, neki ne 
kelljen a Panoráma strandon belépőt 

folytatás a következő oldalon
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Méltóképpen emlékeztünk Fonyódon

fizetni, vagy elmenni több kilométert, 
ha eddig is arra a strandra szokott 
menni, vagy a gyerekeivel oda jár a 
játszótérre. Az utóbbi időben egyre 
többen igénylik ezt a Fonyód nyaraló 
kártyát és fel is vetődött, amikor a 
fizetős strandokról beszéltünk, hogy 
úgy, mint más településeken, a nyara-
ló kártya valamilyen összegért meg-
váltható lenne. Mivel nem lett fizetős 
a Városi és Bélatelepi strand, emiatt 
ez most elmaradt. De ezen érdemes 
elgondolkodni és a következő szezon-
ra, amennyiben a Képviselő - testület 
is úgy látja, akkor be fogjuk vezetni.

Miért áll az építkezés az új sport-
csarnokunknál?

Az új sportcsarnok első üteme 
majdnem elkészült. Azért nem fejező-
dött be az első ütem, mert a második 
ütem finanszírozási problémái még 
nem oldódtak meg. Ez a közeljövő-

2020. június 4-e különleges nap 
volt. Hosszú böjt, mintegy három hó-
napos rendezvények és találkozások-
tól mentes napot követően közösen 
emlékezhettünk a 100 évvel ezelőtti 
országcsonkításra, a trianoni gyalá-
zatra. A járványhelyzet megpróbál-
tatásait éppen csak átvészelve, az 
országot ért legnagyobb történelmi 
sorscsapás évfordulóján már meg-
emlékezhettünk, a Nemzeti Összetar-
tozás Napján. 

A Vigadó téren szabadtéri kiállítás 
illusztrálta a korabeli sokkoló saj-

ben megoldódni látszik, hiszen egy 
ráemelés szükséges ahhoz, hogy a 
három éve elkezdett sportcsarnokot 
be tudják fejezni. Amennyiben a Kézi-
labda Szövetség ezt a ráemelést jóvá-
hagyja, akkor folytatódik a beruházás 
és reméljük, hogy 2021 nyarára be is 
fejeződnek a munkálatok.

A város korábban másfél milliár-
dos adóssággal küzdött. Nem koc-
kázatos a mostani helyzetben hitelt 
felvenni az önkormányzatnak?

De. A hitelfelvétel mindig kocká-
zattal jár, hiszen azt valamikor, va-
lamiből vissza kell fizetni. Azonban 
ahhoz, hogy az önkormányzat ebben 
az esetben működőképes maradjon, 
hitel felvétele szükséges, hiszen rom-
lott az adómorál, sokkal kevesebb 
iparűzési adót fizettek be, 90 millió 
forint idegenforgalmi adóbevételtől 
esik el az önkormányzatunk. Hogy 

ebből mennyit fogunk rendkívüli tá-
mogatásban megkapni, az is bizony-
talan. Tehát több bizonytalan tényező 
van most az önkormányzat költség-
vetésében, ebből kifolyólag akár 
2-300 millió forint közötti összeg is 
hiányozhat a büdzsénkből! Ahhoz, 
hogy biztonságosan tudjunk működ-
ni, ahhoz már 100 millió Ft fejlesztést 
elvettünk a költségvetésből. Azonban 
100-150 millió közötti hitelfelvételre 
szükségünk lesz. Eddig egy 50 millió 
forintos hitelkérelmet adtunk be, amit 
év végéig vissza is kell fizetni. Remé-
lem, hogy a kormány engedélyez egy 
nagyobb összegű hitelt és azt egy 
hároméves ütemezésben vissza fog-
juk tudni fizetni. Egy biztos: ebben a 
ciklusban mi vissza fogjuk fizetni a 
felvett hiteleinket! Nem úgy, mint az 
elődeink!

tóhíreket, beszámolókat, melyekből 
egy csokornyit mi is megjelenítettünk 
előző, júniusi lapszámunk címlapján. 
16 óra 32 perckor Fonyód temploma-
inak harangjai éppúgy zúgtak, mint 
ahogyan történelmi hagyományaink 
szerint korábban is, az évforduló okán 
pontosan száz másodpercig.

A Testvérvárosi Parkban megren-
dítő, megható találkozás és megem-
lékezés várt a résztvevőkre. Varga 
István felvezetője után Gőbölös Krisz-
tina énekesnő előadását és Rékasi 
Károly alkalomhoz hű szavalatát hall-

hattuk. Erdei Barnabás beszédében 
a történelmi áttekintést döbbenetes 
példákkal támasztotta alá, majd így 
szólt:

„100 évvel Trianon után mi ma-
gyarok bátran kihúzhatjuk magunkat! 
Megmaradtunk! Azt tettük, amit az 
egyik legnagyobb magyar, Széchenyi 
István javasolt nekünk: A ránk dobált 
kövekből lépcsőt építettünk.” - fogal-
mazott az alpolgármester. 

A hangulatot emelő versek és dalok 
után a koszorúzás és az emlékezés 
virágainak elhelyezése sem marad-
hatott el a trianoni emlékműnél, majd 
a I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandé-
rium Fonyód díszsortüzével és a tü-
zérek ágyúlövéseivel fejeződött be a 
százéves nemzeti trauma felidézése. 
Úgy, mint az országban és határon túl 
mindenütt, Fonyódon is méltó módon 
tettük ezt, újra együtt! 
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Mit tehetünk vadkár és vadveszély ellen? 
Egyre gyakrabban észlel a lakos-

ság és a nyaraló vendégek vadakat 
településünk belterületén. Korábban 
csak a berekben, vagy a fák között 
látható vadak jelentek meg közvet-
len lakókörnyezetünkben. Már nem 
csak Fonyódliget, vagy Bélatelep 
berekszéli utcáiból jeleztek ilyen 
észleléseket az ingatlantulajdono-
sok, hanem a belvárosban, az erdős 
területek mentén is tűnt fel róka és 
aranysakál. A vaddisznók rendsze-
rint megjelennek a városszéli utcá-
kon, de a vadállomány más fajai is 
időről időre megmutatják magukat. 
A vad az értékeink elpusztításával 
kárt okoz, de nem ritka már belte-
rületen sem a gépjárművel való üt-
közés, amikor anyagi kár származik 
a találkozásból. Az emberre táma-
dástól ritkábban kell tartanunk, de 
előfordulhat. A vaddisznó, ha koca-
ként a malacait védi, vagy valahová 
beszorítják, megtámadhat embert, 
vagy sétáltatott kutyát.

Ennek legfőbb okai, hogy táp-
lálékot és búvóhelyet találnak az 
állatok. Ezeket nagyban elősegíti a 
helytelenül kihelyezett ételmaradék, 
a komposztálnivaló, esetleg a szán-
dékos etetés, mely könnyű táplálék-
szerzés reményében csábítja a va-
dat, tipikusan a rókát, a vaddisznót 
és az aranysakált is.

Nagyon fontos a kerítés létesíté-
se, ahol az indokolt, hiszen az is gá-
tolhatja a vadak szabad bejutását a 
lakott területekre. Az ingatlanokat 
megfelelő állapotban kell tartani, 
hogy ne találjon táplálékot és búvó-
helyet ott a vad. A gímszarvas és az 
őz a nem kellően bekerített ingatla-
nokon látogatja a gyümölcsfákat és 
dísznövényeket, de a virágtöveket és 
csokrokat is legeli. A veteményesek-
ben is kárt tud okozni. Ha egy évek 
óta nem művelt ingatlan területét 
felveri a gaz, elburjánzik a kultúrnö-
vény, az is ideális búvóhelyet jelent. 

A magántulajdon védelme a köz-
biztonsági kérdéseken túl nem az 
önkormányzat feladata.

A vadon élő állatok könnyen al-
kalmazkodnak az emberi környezet-
hez, az ember jelenlétéhez. Gyakran 

tapasztalható, hogy a természetben 
a vadásszal távolságtartó, tőle me-
nekülő vad a lakott területen nem 
tart az embertől. Megtanulja ugyan-
is, hogy ott nem jelent rá veszélyt. A 
róka kotorék helyett akár elhagyott 
házban is felneveli szaporulatát. 

Elég vegyes a belterületi vadmeg-
jelenés társadalmi megítélése is. 
Sokan bosszankodnak, félnek az ál-
latoktól, de vannak olyanok is, akik 
örülnek nekik. A kocavaddisznó a 
malacaival különleges látvány, de 
a kutyát sétáltató emberre, vagy 
a játszadozó, gyanútlan gyerme-
kekre komoly veszélyt jelenthet. A 
rókánál, ha a belterületi játszótér 
homokozójába ürít, annak jelentős 
közegészségügyi kockázata van! 

Nagyobb veszélyt jelent az ál-
latbetegségek terjesztése. Az afri-
kai sertéspestis például ilyen és a 
zoonózisok (állatról emberre ter-
jedő betegségek) lakókörnyezetbe 
hurcolásától is tartani lehet. Kivált-
képp azok után, amilyen járvány-
ügyi helyzetet tapasztaltunk meg a 
közelmúltban.

A távoltartást szezonálisan fo-
kozhatjuk kémiai vagy akusztikus 
vadriasztó szerekkel. A vadgazdál-
kodók megfelelő állományszabályo-
zással és takarmányozással, elterelő 
etetéssel próbálják kordában tartani 
a vadakat. Végső megoldásként szó-
ba jöhet a belterületen kárt okozó 
állat elejtése, ami rendőrhatósági 
engedélyhez kötött, s veszélyessége 
miatt nem alkalmazható mindig, hi-
szen lakott területen korlátozottak a 
lehetőségek. A belterület nem része 

a vadászterületnek! Vannak olyan ál-
latok, amelyek egész életükben nem 
hagyják el a belterületet, így vadász-
szal nem is találkozhatnak. Több té-
nyező együttes hatása eredményezi 
a belterületi vadmegjelenést.

A rendőrség és az önkormányzat 
feladata is egyeztetni a vadásztár-
sasággal, ha a vadállatok rendsze-
resen kárt okoznak a belterületen 
- erre Fonyód Város Önkormányzat 
kezdeményezésében június közepén 
került sor. Ugyanakkor tisztázandó, 
hogy noha a panaszok zöme az ön-
kormányzathoz fut be, a település 
csak a közbiztonság fenntartásában 
illetékes, a belterületen megjelenő 
vad kilövésének engedélyeztetése 
rendőrhatósági ügy. Ilyenkor a rend-
őrség megnevezi az elejtést irányító 
személyt, helyet, időt és a lakosság 
tájékoztatásában közreműködik. Jó 
néhány vadászatra jogosult a belte-
rületen vagy a kiránduló övezetben 
megjelenő vadat próbálja élve befog-
ni. Ha ez nem vezet eredményre, és 
a vad jelenléte állandó, akkor rendkí-
vüli esetben a rendőrség adhat en-
gedélyt szigorú szabályok betartása 
mellett a vad elejtésére.

Az önkormányzatok a vadásztár-
saságoknak jelenthetik be, ha a te-
lepülésükön a belterületen is megje-
lenik a vad, például a vaddisznó. Az 
önkormányzat ez ügyben csak jelez-
ni tud a lakosságnak és a vadász-
társaságnak, hiszen a vadállomány 
állami tulajdon, és a vadállomány 
kezelése a területileg illetékes va-
dásztársaságokhoz tartozik.

A közelmúltban lezajlott egyezte-
téseknek köszönhetően remélhető-
leg idővel érezhetően megváltozik 
a belterületi vadészlelések intenzi-
tása. 
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A 2020-as nyár első hónapja a Városüzemeltetésnél
Bár az időjárás nem mutatja 

még nyári voltát, igenis elkezdő-
dött a nyár, vele együtt a diákok-
nak a vakáció. Felhívnánk mi is a 
figyelmet a gyermekek fokozot-
tabb jelenlétére az utakon, járdá-
kon, strandok közelében. Ebben 
az időszakban sokkal nagyobb 
figyelemmel kell a járművezetők-
nek a forgalomban részt venniük. 
Vigyázzunk egymásra!

A nyári szünet érkeztével együtt 
megkezdődött az idei strandsze-
zon is városunkban. Ezt megelő-
zőleg munkatársaink a következő 
feladatokat látták el: a strandi be-
járók tisztítása, festése, felújítása, 
illetve kihelyezése; a strandi bóják 
festése, kihelyezése; a strandok-
ról az összegyűjtött uszadék el-
szállítása, illetve a napozó stégek 
vízbe helyezése, összeszerelése 
is megtörtént. Számítva a nyári 
napsütésre kihelyezésre kerültek a 
napvitorlák. A Sándortelepi strand 
vizes játszótere (a szárazföldi) is 
várja a vendégeket, beüzemelését 
kollégáink elvégezték, üzemelteté-
se megoldott.

A kutyákkal érkező strandolók 
is készülhetnek a nyári hűsölésre 
a Balatonban, számukra a Kutyás 
fürdető hely bővítése kapcsán ke-
rítés építésére került sor. A fürde-
tő hely előtti szakaszon kátyúzási 
munkát végeztek munkatársaink: 
fehér mészkőzúzalékkal terítették 
a területet.

Folyamatos feladatainknak is 
eleget tettünk: az intézményeknél 
felmerülő karbantartási munkák 
javításra kerültek; az új utcanév 
táblákat folyamatosan helyezik ki 
kollégáink; a közterületi virágágyá-
sokba egynyári virágok kerültek 
beültetésre. A kiültetett virágok, 
illetve az új ültetésű fák öntözése 
is folyamatos feladatot jelent mun-
katársainknak. A fűnyírási és a sö-
vényvágási munkálatok is folyama-
tosak a közterületeken.

A Piac minden hónapban feladat-
tal látja el a városüzemeltetést: a 
terület tisztán tartása, a mosdók 
felügyelete, illetve a Piac parkoló 

működtetése is állandó feladatunk.
A város nyári időszakra való fel-

készítése mellett ároktisztításokra 
is sor került. A Turul utca, Árpád 
parti árok eltömődött szakaszának, 
a Piacnál lévő árok, a Fő utca és a 
Bartók utca kereszteződésénél lévő 
iszapgyűjtő, a Vitorlás utcai iszap-
gyűjtők, illetve a vasúti átjárónál 
lévő fedett árok tisztítását végez-
ték el a kollégák.

Ezen kívül alapfeladatunk Fonyód 
területének folyamatos tisztán tartá-
sa, a közterületek, sétányok gereb-
lyézése, seprése, a hulladékok, leve-
lek összeszedése és elszállítása.

Észrevételeit a következő
elérhetőségek bármelyikén

jelezheti:
Elérhetőségeink:

Cím: 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Honlap: www.fonyodert.hu
E-mail: info@fonyodert.hu
Telefon: +36-85/560-287

Ügyeleti telefonszám:
+36-20/380-4728

NHSZ Zöldfok Zrt. - az Ön korrekt üzleti 
partnere bármilyen 

típusú hulladék (lom, vegyes hulladék, 
építési törmelék, zöldhulladék) gyors, 

szakszerű és gazdaságos 
elszállításában, ártalmatlanításában 

vagy hasznosításábavagy hasznosításában.

on- l ine rendelés :  www.nhszzoldfok.hu
-  On- l ine hu l ladékszál l í tás  rendelés  fü l re  kat t in tva  

NHSZ Zöldfok Zrt.  8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 220.
Tel.: +36-84-502-255, 502-256  e-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu

Szemét- és hulladékelszállítás rendelése az 
NHSZ Zöldfok Zrt. - től egyszerűen és gyorsan!

Mindenkinek kellemes pihenést 
kívánunk Városunkban!

     Kristóf Györgyné
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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.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

07.01. Szerda Paradicsomleves
Rántott csirkemell, petrezselymes rizs, kovászos uborka

07.02. Csütörtök Hagymaleves
Mexikói tokány, bulgur

07.03. Péntek Marhagulyás
Sajtos-tejfölös spagetti

07.06. Hétfő Zellerleves
Ananászos pulykamell csíkok, mazsolás rizs

07.07. Kedd Csontleves
Vagdalt, zöldbabfőzelék

07.08. Szerda Zöldségleves
Csirkepaprikás, galuska

07.09. Csütörtök Burgonyaleves
Csirkemell rizottó, reszelt sajttal

07.10. Péntek Májgombóc leves
Káposztás tészta

07.13. Hétfő Zöldborsóleves
Bolognai spagetti

07.14. Kedd Karfiolleves
Rakott burgonya, csemegeuborka

07.15. Szerda Gyümölcsleves
Sült csirkecomb, rizs, uborkasaláta

07.16. Csütörtök Tejfölös gombaleves
Csülökpörkölt, főtt burgonya, kovászos uborka

07.17. Péntek Daragaluska leves
Paradicsomos-húsos káposzta

07.20. Hétfő Zöldség leves
Vagdalt, zöldborsófőzelék

07.21. Kedd Lebbencsleves
Rakott kelkáposzta

07.22. Szerda Húsleves
Főtt hús, vadas mártás, tésztaköret

07.23. Csütörtök Kertészleves
Resztelt máj, főtt burgonya, káposztasaláta

07.24. Péntek Tárkonyos pulykaraguleves
Túrótöltelékes gombóc

07.27. Hétfő Daragaluska leves
Töltött paprika, főtt burgonya

07.28. Kedd Karalábéleves
Lecsós tokány, párolt rizs

07.29. Szerda Póréhagyma krémleves
Svájci szelet, burgonyapüré

07.30. Csütörtök Tarhonyaleves
Rakott cukkini

07.31. Péntek Nyírségi gombócleves
Darás tészta, sárgabarack lekvár

900 Ft
VÁLTOZÁS

Fonyód Konyha: önkiszolgáló étkezési
lehetőséggel bővül a paletta!

Júliustól a Fonyód Konyhánál már nem csak a megszokott elő-
rendeléses menü rendszerben étkezhetnek vendégeink, hanem 
lehetőség nyílik önkiszolgáló étterem jellegű fogyasztásra. Min-
den hétköznap 11:30-14:30 között feltöltött pultokkal, állandó 
és naponta változó kínálattal készülünk. Levesek, saláták, fris-
sensültek, kész ételek mellett desszertekkel, kávéval, üdítővel is 
várjuk vendégeinket. Helyben fogyasztás és elvitel is lehetséges! 
OTP SZÉP kártyát is elfogadunk! Finom ízekkel várunk mindenkit 
a Gimnázium étkezőjében!
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Rendhagyó gyermeknap

Emlékezés Sipos Béláné Erikára

Fonyód Város Önkor-
mányzata idén sem fe-
ledkezett meg a fonyódi 
gyermekekről. Noha a ví-
rushelyzetre való tekintet-
tel a nagy hagyományokkal 
rendelkező fonyódi gyer-
meknapot rendezvényként 
nem lehetett megtartani, 
Hidvégi József polgármes-
ter úr egy kis ajándékcso-
maggal lepte meg a fonyó-
di lakcímmel rendelkező 
gyermekeket.

A csomagot az általános 
iskolás gyermekek szülei, 
illetve azok a gyermekek, 

A fonyódi Dobó István utcai óvodá-
ban a 80-as évek végén kezdte tevé-
kenységét.

Bár végzettsége távol volt a gyer-
mekekkel való foglalkozástól, mégis 
gyorsan beilleszkedett az új ismeretlen 
elvárásokkal bíró munkakörbe.

Nyílt, őszinte személyisége révén jó 
kapcsolatot alakított ki a munkatársak-
kal, szülőkkel, gyermekekkel.

Néhány év megszakítás után, ismét 
visszatért az óvodába, de akkor már a 
Fő utcaiba. Tevékenységét a pontos-
ság, személyét a megbízhatóság jelle-
mezte. Lehetősége nyílt gyermekcso-
portban dajkaként elhelyezkedni. Ekkor 
ismét közel kerültünk egymáshoz.

Nagyon jó kapcsolat bontakozott ki 
közöttünk akkor már egy új kolleganővel 
Huber Livikével együtt. A közös munka 
során már nem is kellett szólnunk egy-
máshoz, a tekintetünkből értettük mire 
gondolunk, most mit kell tenni.

A mindig mosolygós, vidám sze-
mélyisége a gyermekekre is pozití-
van hatott.

Elfogadták határozott, következetes 
személyiségét. A beszoktatás időszaká-
ban is nyugodt, békét sugárzó személye 
sok kisgyermeket átsegített a kezdeti 
nehézségeken. A felmerülő problémá-
kat mindig közösen oldottuk meg, öt-
leteivel, javaslataival segített minket a 
még eredményesebb munkában.

Igényes volt a csoportszoba, a környe-
zete rendjére, tisztaságára. Bizton lehe-
tett rá számítani helyettesítések idején is. 

Szívesen segített másik csoportok-
ban. Rugalmasan bekapcsolódott az 
ott folyó munkákba. A gyermekekhez, 
kolléganőkhöz szeretettel közeledett 
és ők ezt viszonozták Neki. „Erika néni” 
mindig jelen volt és gyorsan elvégezte 
a feladatot.

A szülők is szívükbe, bizalmukba fo-
gadták őt, mert megérezték szeretettel-
jes, állhatatos, fáradságot nem ismerő, 
biztonságot nyújtó hatását a gyermek-
csoportra.

Hol vagy Mi Erikánk? Úgy szeretnénk 
hallani kacagó beszédet, látni mosoly-
gós arcod!

Nagyon hiányzol mindenkinek: csa-
ládodnak, gyermekeknek, szülőknek, 
kollégáknak, ismerősöknek.

A ballagó időben sokszor felidézzük 
majd emlékedet és akkor újra veled le-
hetünk.

Isten Veled! 

  Méreg Sándorné
  óvodapedagógus

Játszótéren gyerek kéz ír.
Csupa nagybetű ERIKA NÉNI.

Homokba írva

Nem jön az ihlet, nem jön egy rím,
de tudom, sok kolléganőm ma sír.
Homokba írva látom neved,
itt lennél mellettem fognám kezed.
Szorosan fognám, hogy ne menj még,
várhat odafönn a csodaszép ég.

Felnézek az égre, ott vagy már?
Hétfőn a sok kis gyerek Téged  vár.
Égett a Nap, teraszon ülök.
Eri! A domb mögé puszit küldök.
Puszit, ölelést, sok-sok imát.
Erika! Légy vidám majd odaát.

                                                  Zsuzsi     

akik a felsorolt intézmények 
egyikébe sem járnak, de ren-
delkeznek fonyódi lakcím-
mel a Fonyódi Művelődési 
Központban vehették át. A 
bölcsődés - és óvodás gyer-
mekek pedig a Fecskepart 
Óvodában kapták meg a 
csomagokat.

A gesztus remélhetőleg 
elérte célját, minden gyer-
mek arcára mosolyt csalt a 
meglepetés, bízunk benne, 
hogy legközelebb már újra 
közös programélmény kere-
tében ünnepelhetünk a lur-
kókkal.
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Végre személyesen  találkozhatott 
a kibővített elnökség, megbeszélhet-
tük az elmúlt időszak történéseit, és 
az elkövetkezendő programokat! 

Elfogadták a 2018. évi NEA pályáza-
tunk szakmai és pénzügyi beszámo-
lóját. A 2020. évi pályázaton 200.000  
Ft támogatásban részesültünk,  amit 

Június 11-èn megtartottuk évzáró 
taggyűlésünket a Pocika vendéglő-
ben, és megválasztottuk a 2020-21.
évi tisztségviselőket.

Honlapunkon az egyszerűsített 
éves beszámoló és a mérleg megte-

„A nap az arcod simogatja. Varázsló fénye visszaadja,
elveszett hited és reményed, - újra érzed, hogy szép az élet.”

/Aranyosi Ervin/

A „Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak” aktuális hírei

LIONS hírek

működési költségekre fordíthatunk.
Köszönjük Bodnár Jánosnak, dr. 

Csesznok Judit Annának, Hegedüs Ju-
liannának, Iván Dávidnak,  Koszicsné 
Csepek Mártának,  Kovács Koppány 
Tamásnak, Kukma Sándornénak és 
Varga  Dávidnak, hogy  adójuk 1%-
át a Baráti Körnek adták, a NAV az ő 

nevüket közölte,  ők járultak hozzá a 
nyilvánossághoz.

Szeretettel köszöntöm új tagja-
inkat: Sebestyénné Vörös Erzsébe-
tet, aki 1986-ban, Chrenkó Ferencné 
Witzmann Editet, aki 1967-ben, Bándi 
Andorné Péterfai Katalint, aki 1987-
ben érettségizett és Buni Attiláné 
Marcsit, pártoló tagunkat!  

Sajnos, elmaradt a gimnáziumi bal-
lagás, és így  nem tudtuk jutalmazni a 
kiváló diákokat. Szilasi Gábor igazga-
tó úrral egyeztetve, ezt szeptember-
ben pótolhatjuk.

Augusztus elsején lesz a közös fő-
zésünk,   28-án  hajózunk Badacsony-
ba, hogy elkerüljük a nagy tömeget. 
Szeptember 11, 12-én  Lengyeltótiban 
a Diófesztiválon veszünk részt,  26-án   
a Csillagvárat nézzük meg. Távolabb-
ra nem tervezünk, majd látjuk, mit hoz 
a jövő!

Jó pihenést, szép nyarat mindenki-
nek!

       Németh Julianna

kinthető /www.fonyodilions.hu/
A tagság megszavazott egy ko-

rábban fonyódi, jelenleg boglári 
daganatos beteg kislány, Lizike 
gyógykezeléséhez a családnak 
150.000.-Ft segélyt.

Megköszöntöttük alapító tagunkat, 
Péterdi Gabriellát kerek születésnapja 
alkalmából.

A finom csülökpörköltet Buni Mar-
csi Elnök asszonyunk főzte, a tortát 
Csapóné készítette, a cseresznyét 
Tóthné Ági szedte.

Június végén Sopronban lesz az or-
szágos Lions Konvenció.

Reméljük, a várt és tervezett bada-
csonyi kirándulásunkat nem mossa el 
az eső.

  Bálint Zsuzsa
  Titkár
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Katolikus miserend
Plébániatemplom: kedd és péntek 18:30 

óra, vasárnap 11 és 18:30 óra. 
Szent István kápolna: Nincs szentmise! 

Fonyódliget, Nagyboldogasszony
kápolna: vasárnap: 9:15 óra

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

Aktuális miserend és a járványügyi ké-
szültségből fakadó szabályok részletei:

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

Kövessük a templomi segítkezők útmu-
tatásait, kérjük a szabályok betartását!

Továbbra is vigyázzunk egymásra!

NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA

8640 Fonyód, Templom u 2.
Web: www.fonyodpl.x3.hu

Telefon: 85/360-046

Evangélikus Istentiszteletek
rendje

• július 05. vasárnap 9:30 úrvacsorás is-
tentisztelet
• július 19. vasárnap 9:30 istentisztelet
• augusztus 2. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet
a protestáns templomban (József u. 21.)

                                                                                                     
Nyáron a házi bibliaórák és a múzeumi 

kulturális estek szünetelnek.

2020.július 26-án 20.30 órakor
Rákász Gergely orgonaestje a

Balatonboglári
Evangélikus templomban

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Minden vasárnap délelőtt 11 órakor 
református istentisztelet. 

Hívunk és várunk szeretettel mindenkit, 
aki református istentiszteleti alkalmat 

keres Fonyódon.

www.fonyod.hu
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Rendhagyó búcsú a Mátyás Király Gimnáziumtól 
Számtalan helyen és formában ol-

vastuk, hallottuk, érzékeltük a saját 
életünkben is, hogy az iskolák bezárá-
sával, március 16-a óta megváltozott 
az életünk…

 A 12. osztályosok számára az el-
múlt három hónap még nehezebb 
volt. Nemcsak a tanulás miatt, hanem 
elmaradt a személyes búcsúzás, a 
ballagás, az elköszönés attól az in-

tézménytől, ami a második otthonuk 
volt. Az érettségi egy életszakasz le-
zárása. Az elmúlt időszak eseményeit 
nem tudjuk sajnos pótolni, de a 12. 
évfolyam közösen ültetett egy geszte-
nyefát a gimnázium mellé, ami méltó 
emlékként ott fog állni, emlékeztetőül 
erre a rendkívüli évre. 

Az osztályonkénti bizonyítvány-
osztás alkalmával elköszöntek a 11. 

Képzési kínálat a
BACSÁKBAN:

A Siófoki SzC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a következő képzésekre várja még
a jelentkezőket a 2020/2021-es tanévre, szeptemberi kezdéssel:

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK 2 éves képzés (nappali vagy esti tagozat) 
  • pénzügyi-számviteli ügyintéző  • közművelődési munkatárs

SZAKMAI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK 2 éves képzés
  • kőműves (esti tagozat)   • villanyszerelő (esti tagozat)
 • érettségi megszerzésére irányuló képzés (nappali tagozat)

8 OSZTÁLYT VÉGZETTEK RÉSZÉRE 3 éves képzés (nappali tagozat)
  • ács    • kőműves • lakatos  

Nappali képzéseinkre a 25. életévüket BE NEM TÖLTÖTTEK jelentkezhetnek!
Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról (www.bacsak.hu).

A képzésekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a 85/361-510-es telefonszámon,
vagy az iskola@liveedu.bacsak.hu e-mail címen!

     KÉPZÉSEINK INGYENESEK!

osztályosok képviselői a végzősöktől, 
akik megkapták a tarisznyát és a virá-
got is. Lehetőség volt a tanáraiktól is 
búcsút venni. 

Kollégáim és az alsóbb éves diákok 
nevében is azt kívánom, hogy minden 
most érettségiző diák vágya, álma és 
kitűzött célja teljesüljön!

              Kereskai Zita
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A Szociális Központ hírei
Az alábbiakban összefoglaltam az 

elmúlt időszak történéseit, mely in-
tézményünk egészét, a dolgozókat és 
ellátottakat egyaránt érintették.

• A veszélyhelyzet kihirdetését 
követően a fenntartóval folytatott 
egyeztetés nyomán március 16-tól az 
idősek nappali ellátását az intézmény-
ben szüneteltettük. Az ellátottakat 
telefonon értesítettük, hogy az intéz-
ménybe nem tudnak bejönni, azonban 
a szolgáltatást biztosítjuk számukra. 
A gondozónő heti beosztást készített, 
a bevásárlások, gyógyszerkiváltások 
és egyéb ügyintézések, valamint a 
mentális támogatás nyújtása (sze-
mélyes kapcsolattartás, látogatás) 
betervezése mentén.

• Március 16-án az intézmény ösz-
szes dolgozója, szakmacsoporton-
ként kapott tájékoztatást a személyi 
higiénére vonatkozó szabályokról, 
valamint az adott ellátás biztosítása 
során alkalmazandó egyéb szabá-
lyokról.

• Március 16-tól az intézményt egy-
re több helyi és állandó lakcímmel 
nem rendelkező, de itt tartózkodó 
állampolgár kereste meg telefonon, 
hogy segítséget kérjen. A helyzet 
megfelelő kezelésének érdekében ki-
dolgoztunk egy nyomtatványt, melyen 
kérte a segítséget, és amelyet aláírva 
elfogadta, hogy nem hagyja el ottho-
nát. A nyomtatvány rögzítette a kért 
segítséget: bevásárlás, gyógyszerki-
váltás, postai ügyintézés. A bevásár-
lásokat beosztottuk egymás között. 
Az idő előrehaladtával elsősorban 
azok a dolgozók látták el ezt az új 
feladatot, akiknek a veszélyhelyzet 
okán munkakörükben mérséklődött 
feladatellátásuk

• A hatósági karanténba került sze-
mélyek, amennyiben nem éltek az 
önkormányzat által biztosított alap-
ellátással, hozzánk lettek irányítva. A 
dolgozók érdekében az ő ellátásukat 
magamra vállaltam. De segítséget 
kaptam munkatársaimtól ehhez is.

• Az intézmény alapvetően is biz-
tosítja dolgozóinak (különösen a házi 
segítségnyújtásban) a kézfertőtlení-
tőt, gumikesztyűt és szájmaszkot, így 

voltak tartalékaink. Azonban nekünk 
is gőzerővel kellett beszerezni az 
utánpótlást, ami egyre nehezebb lett. 
Egyéb fertőtlenítőszerek (felületek 
tisztításához) is felhalmozásra kerül-
tek. Időközben a fenntartó többi in-
tézményében szájmaszkok varrásába 
kezdtek, így ebből mi is kaptunk. Az 
épületet teljesen kitakarítottuk, kifer-
tőtlenítettük. Az összes dolgozó higi-
éniai „oktatást” kapott. Étkeztetésben 
bevezetésre kerültek az egyszer hasz-
nálatos műanyag dobozok.

• A március 18-án kiadott útmuta-
tót követően a házi segítségnyújtás 
szolgáltatást igénybe vevők írásban 
lettek tájékoztatva, egyúttal nyilat-
koztatva, hogy kérik-e az ellátást. 
Alig néhányan jelezték, hogy a kiala-
kult helyzetben nem kívánnak élni 
vele. A tájékoztatásban a szolgálta-
tás tartalmi elemeinek változásainak 
elfogadásáról is nyilatkoztak. Azaz a 
gondozónők kimennek, de csak a leg-
szükségesebb feladatokat végzik el. 
Természetesen védőeszközök hasz-
nálata mellett. (Beszerzésre kerültek 
további köpenyek, amelyek mosását 
az intézményben végezzük, vala-
mint a használt gumikesztyűk külön 
gyűjtéséről is tájékoztatást kaptak 
a dolgozók.) A házi segítségnyújtás 
szolgáltatásban és étkeztetésben is 
emelkedett az ellátotti létszámunk.

• A március 20-ai útmutató nyomán 
ismételt tájékoztatást kaptak a mun-
katársak. Az étkeztetésben a dobozok 
mellett megszüntetésre került az elvi-
teles lehetőség, csak kiszállítással 
vehető igénybe a szolgáltatás. Aki 
elviteles volt, annak nem számolunk 
kiszállítási díjat. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban a gépkocsi és az 
eszközök fertőtlenítésére hívtam fel a 
fokozott figyelmet. A nappali ellátás 
szünetel az intézményben, ugyanak-
kor otthonukban biztosítjuk a szolgál-
tatást. A házi segítségnyújtás fentebb 
részletezetten működik. A család- és 
gyermekjóléti szolgáltatás esetében, 
ideértve az esetmenedzsereket is: 
ügyfélfogadás csak előre egyeztetett 
időpontban védőeszköz használata 
mellett lehetséges; az ügyfelekkel 
elektronikus és telefonos kapcso-

lattartás javasolt; csak akut ügyben, 
vagy ha a döntés előkészítés megkí-
vánja lehet családot látogatni, kizáró-
lag védőeszközök használata mellett; 
adományok kezelésének átbeszélé-
se. A központ szolgáltatásai közül a 
kapcsolattartási ügyelet szünetelte-
tésre került (erről a folyamatban lévő 
kapcsolattartás feleit értesítettük); 
a készenléti szolgálatra fokozottan 
figyelünk; a gyámhivatallal és társ-
intézményekkel is csak elektronikus 
úton (meghatározott e-mail címek 
használata mellett) és telefonon lehet 
kapcsolatot tartani; a mediáció, pszi-
chológiai tanácsadás akut esetekben 
elérhető (sok ügyfél egyébként ön-
szántából mondta le időpontjait), a 
jogi segítségnyújtás egyéb okból nem 
volt elérhető. A segítők munkavégzé-
se miatt tájékoztató levelet kapott az 
összes iskola, melyben az ellátható 
feladatokról egyeztettünk.

A tájékoztatás ismét felhívta a fi-
gyelmet a higiéniai előírásokra, sza-
bályokra, valamint szükséges volt egy 
munkaügyi tájékoztatásnyújtás is. 
Átbeszélésre kerültek a dolgozók által 
igénybe vehető lehetőségek, úgymint 
szabadság, fizetés nélküli szabadság, 
a gyermekek felügyelete az intéz-
ményben a segítők által biztosítva.

• A március 27-én megjelent jog-
szabály szerint életbe lépett a kijá-
rási korlátozás, valamint a vásárlási 
idősávok bevezetése. E miatt csak 
a házi segítségnyújtás vonatkozá-
sában a munkaidő kezdetét 7 órára 
engedélyeztem. A kvázi munka nélkül 
maradt dolgozók (segítők) a 65. év 
felettiek (akik egyébként nem ellátot-
tak) ellátásába kerültek átirányításra. 
A későbbiek során az önkormányzat 
más intézményeitől is fogadtunk dol-
gozókat, így az intézménynél dolgo-
zó munkatársak szabadságra tudtak 
menni.

• A május 22-én megjelent útmu-
tató rövid útmutatást ad a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó in-
tézmények számára. E szerint minden 
visszaáll a régi rend szerint, azonban 
az alapvető higiénés szabályok betar-
tása mellett. Az enyhítés kizárólag a 
család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
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területére vonatkozik. Az intézmény 
bejárati ajtajain is kifüggesztésre ke-
rültek a megváltozott igénybe vételi 
szabályok. Ennek értelmében az épü-
letbe történő belépéskor a kihelyezett 
kézfertőtlenítővel történő kézmosás 
kötelező, továbbra is javasolt időpon-
tot kérni előzetesen a kollégákhoz, el-
lenkező esetben a várakozás csak az 
udvaron lehetséges. Fokozottan kell 
figyelmet fordítani a védőtávolság 
betartására, a folyamatos szellőzte-
tésre. Szájmaszk használata nem kö-
telező, de ajánlott.

• A nappali ellátás újranyitását le-
hetővé tette jogszabály. Az ellátás 
június 29-étől ismét igénybe vehető. 
Az ellátást igénybe vevőkre és az in-
tézmény dolgozóira nézve kötelezően 
betartandó higiénés és magatartási 
szabályok kerültek előírásra és is-
mertetésre. Ezen szabályok betartása 
rendkívül fontos, hiszen a veszély-
helyzet ugyan visszavonásra került, 
azonban a vírus továbbra is jelen van. 
Időseinknek nagyon hosszú volt az 

az idő, melyet egymástól távol, ottho-
nukban kellett tölteniük. Szükségük 
van egymás társaságára.  

• Balatonfenyvesen is a kollégák 
minden eszközt és utasítást megkap-
tak. Házi segítségnyújtás szolgálta-
tásban nem jeleztek, hogy az ellátot-
tak nem igényelnék a szolgáltatást, 
valamint tájékoztattak, hogy az ebéd 
egytálétel és dobozos a kiszállítás. A 
településen nem jelentkezett többlet-
feladat.

Ezúton szeretném megköszönni 
valamennyi kollégámnak (Fonyód: 
Étkeztetés: Horváthné Gulyás Ibolya, 
Varga Ferenc, Soós Béla Gyula (he-
lyettesítő sofőr); Házi segítségnyúj-
tás: Boórné Horváth Andrea, Borsányi 
Denise, Poszthammel Zoltánné, Ko-
vácsné Wolf Zsuzsanna, Vizsolyiné 
Vágó Marianna, Patocskainé Fodor 
Mónika, Imre Jánosné; Jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás dolgo-
zói; Nappali ellátás: Dr. Vertán Zoltán 
Endréné; Ügyvitel: Krudinszki Zsanett, 

Vass Lajosné; Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat: Nyers Aletta Szimóna, 
Dékmár Zsuzsanna; az épület tisztán 
tartását: Arndold Ilonának; valamint 
a Központ munkatársai: esetmene-
dzserek: Ősi Gabriella, Száraz Kriszti-
na, Albrecht-Csordás Tímea, Darabos 
Regina; pszichológusunk: Szulimán 
Szidónia; mediátorunk: Dr. Kaponya 
Szilvia; átirányított dolgozók: Sáros-
di Judit, Várhegyiné Bozsoki Katalin. 
Balatonfenyves: Étkeztetés és házi 
segítségnyújtás gondozónői: Fazekas 
Gyuláné és Horváth Anett Klára, Gáti 
Ferenc családsegítő), hogy ebben a 
rendkívüli helyzetben is helyt álltak.  
Félretéve minden aggodalmukat, min-
den nap biztosították az ellátottak 
számára a gondoskodást, jelenlétet. 
Köszönöm vezető társamnak, Rédai 
Zoltánnénak, a mentális támogatást. 
Büszke vagyok, hogy ilyen csapat élén 
dolgozhatok. Köszönöm Nektek! 

   Fazekas Aliz

Elballagtak! A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 8. osztályos diákjai, ha az óvintézkedések maximális betartása 
mellett soha nem látott módon is, de elballagtak az eddig minden napjukat meghatározó intézményből.

Köszönet - olvasói levél
Köszönjük minden dolgozónak, hogy ilyen lelkiis-

meretesen mellettünk álltak. A koronavírus járvány-
ban fogták az idősek kezét. Az idősek nem tudtak 
olyat mondani, amit ne teljesítették volna. Köszönet 
Szociális Központ intézményvezetőjének, Fazekas 
Alíznak, Hidvégi József polgármester úrnak, hogy 
ilyen veszélyhelyzetben mellettünk álltak.

Dr. Vertán Zoltán Endréné Mártit nagy szeretettel 
vártuk, és vártuk mosolyát is. Beszélgetés közben a 
lelki és fizikai egészséget segíti. És nagyon köszön-
jük neki, hogy ilyen lelkiismeretesen velünk érzett. Kö-

szönjük a vásárlást Mártikának és Dékmár Zsuzsinak, 
hogy a gyógyszereinket is házhoz hozzák. Köszönet 
az ebédhordóknak, Varga Ferinek és Horváthné Gulyás 
Ibolyának. Sajnos a beteg társainkkal csak telefonon 
tudjuk tartani a kapcsolatot. Ha a koronavírus járvány-
nak vége lesz, nagyon várjuk a személyes találkozást 
az intézmény dolgozóival és idős társainkkal.

Befejezésül tiszta szívvel köszönjük mindenkinek, 
és a Jó Istennek is, hogy velünk volt.

        Köszönet Mindenkinek.
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Nyári Színház Fonyódon

Újabb parkolási lehetőség - ingyenesen! 

Kedves Színházbarátok!

2020 minden szempontból emlé-
kezetes év lesz Magyarország - így a 
színházi alkotók életében is. 

A pandémia alatt elcsendesült, de 
még is kihívásokkal teli időszak után 

Városunk népszerűségének és lá-
togatottságának köszönhetően - kü-
lönösen piacnapokon - nagy igény 
van a parkolóhelyekre. A főszezonban 
szerdán és szombaton, de a hét más 
napjain is nehéz szabad parkolót ta-
lálni, ezért volt fontos lépés, hogy 
az önkormányzat a nyár elején egy 
újabb területet nyitott meg parkolási 
célból.

„Nagyon nagy igény van a parkoló-
helyekre, hiszen a fonyódiak mellett 

töretlen játékkeddvel és a már meg-
szokott színvonalas előadásokkal 
várjuk a tartalmas kikapcsolódásra vá-
gyókat, július 31 - től, augusztus 18 -ig.

A Fonyódi Nyári Színház a Palonai 
Magyar Bálint Általános Iskola ud-
varán (Fonyód, Fő u. 10.) megújult 

arculattal és tech-
nikával játékos és 
egyben minőségi 
programokat kínál, 
fonyódi lakosok-
nak továbbra is 
jelentős kedvez-
ménnyel.

Akik már jártak 
a Várhegy tetején, 
azok tudják, hogy 
zavartalanul él-
vezhetik a színház 

semmi mással össze nem hasonlítha-
tó atmoszféráját és gyönyörködhet-
nek a csodálatos panorámában. 

Őket is és leendő nézőinket is 
szeretettel várjuk: Alma Zenekar, 
Koltai Róbert, Nefelejcs Bábszín-
ház, Erdélyi Csilla -Sheila, Carmen 
Színház - Vuk, Kókai János - A jazz 
hercege, Kalap Jakab - Kisvakond 
II, Gatsby Show, Brémai muzsiko-
sok, Karinthy kabaré.

A részletes programismertetők 
megtalálhatóak az ismert médiafelü-
leteken és a Carmen Cavea Színház 
honlapján. Jegyek elővételben a helyi 
Tourinform irodában válthatók.

 Carmen Caeva Színházi
 és Szolgáltató Nonprofit Kft

ÁLLÁSHIRDETÉS 
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde

pályázatot hirdet

DAJKA 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020.07. 22.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Fecskepart Óvoda és 

Bölcsőde 8640 Fonyód Fő u. 25. vagy 
személyesen Matuczáné Tuli Mária 
intézményvezető helyettes részére.

További információ: 06-20/380-43-78

sok idelátogató turista, és környék-
beli is autóval közlekedik a városban. 
Nagy örömünkre Hidvégi József pol-
gármester úr és a MÁV vezérigazga-
tója megegyeztek, így egy évek óta 
zajló tárgyalássorozat végére tettek 
pontot. Az Ady Endre utca északi ré-
szén, a Művelődési Központtal szem-
ben lévő MÁV területen, egészen az 
OTP bankig egy új parkolót nyithat-
tunk meg.” - jelentette be Erdei Bar-
nabás, alpolgármester. 

Az említett területen összesen 
akár 200 autó is parkolhat díjmen-
tesen, így ez komoly könnyítés lehet 
a városi közlekedés terén a fősze-
zonban.

Ide kapcsolódó hír még, hogy zajlik 
egy engedélyeztetés is, melyet köve-
tően egy gyalogátkelőhelyet létesít a 
város a Művelődési Központ és az új 
parkoló között, ezzel is megteremtve 
a biztonságos, komfortos átjárás le-
hetőségét.
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TÁLOS ÁGOTA kiállítás és zenés MŰVÉSZETI PIKNIK
Az elmúlt évtől kezdődően a Fo-

nyódi villasoron található Péchy Er-
zsi villát,amely a „Fonyódi Alkotóház” 
három épületéből a legszebb, Tálos 
Ágota festő- és grafikusművész bérli, 
ez lett alkotásainak ihletője s otthona. 

A Fonyódi Alkotóház ősparkja, fe-
dett teraszai és ezen a területen el-
helyezkedő Péchy villa hallja lesz a 
helyszíne egy igazán különleges al-
kalomnak, Tálos Ágota Kiállításának 
és egy kellemes Művészeti Pikniknek 
- klasszikus-és jazz-zenével ezen a 
patinás helyszínen 2020. augusztus 
2-án, 17 és 21 óra között - Fonyód, 
Bartók Béla utca 62-ben.

A művésznő jónéhány hazai, egyé-
ni és csoportos kiállításon is sikere-
sen szerepelt már - tagja a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesü-
letének (MAOE), és akit az Ausztrál 
Pasztell-Szövetség is tagjai közé vá-
lasztott, 2018-ban pedig az ausztrá-
liai Shellharbourban egyéni kiállítást 
szerveztek számára. Ezen a különle-
ges délutánon Fonyód és a térségben 

készült alkotásait, balatoni ihletésű 
képeit, portréit mutatja be - zenével, 
beszélgetéssel, üdítőkkel ízesített kel-
lemes délutánon.

Közreműködik: Varga István író, 
könyvtáros és helytörténész, aki a hely-
színről tart rövid ismertetőt A zenét 
Jancsó Benedek klasszikus zenei és 
jazz-improvizációi teszik még hangu-
latosabbá. A kiállítás és rendezvény a 
FON-Art Művészeti Alapítvány és művé-
szeti iskola bemutatkozása is egyben. 

A délutánon lehetőség nyílik képek 
vásárlására  -  műtermi áron !

Minden érdeklődőt, művészet-ked-
velő vendéget szeretettel várunk !

A Péchy villáról: 
A bélatelepi villasor egyik szépsé-

ges épülete 1924 márciusától Péchy 
Erzsi (1888-1933) színésznő tulajdo-
nába került, aki az 1910-es évektől 
kezdődően a korszak egyik ünnepelt 
primadonnája volt, főbb szerepei kö-
zött volt a Lili bárónő. Huszka Jenő-
höz már az 1910-es években is több-
ször ellátogatott Bélatelepre, s ezek 
az alkalmak hozzájárultak ahhoz, 
hogy megszeresse a villasor környé-
két és ott magának nyaralót vásárol-
jon. Péchy Erzsit 1933-ban hunyt el, 
ahogyan akkor írták „Fiatalon, sike-
reinek teljében távozott az élők sorá-
ból a szép, szőke primadonna. Péchy 

Erzsi ama kevesek és kiválasztottak 
közé tartozott, akiknek a sikerei túl-
élik a darabok sorozatos elő¬adásait 
s szép és felejthetetlen emlékként él-
nek tovább a szívekben.” Temetésén a 
koszorúk egyikén a szalag így szólt: 
„Szeretettel a Béla-telepiek”.

Az épületet 1952-ben államosítot-
ták, szakszervezeti üdülő lett, majd 
1972-ben a Somogy Megyei Tanács tu-
lajdona lett, Alkotóházként lett ismert, 
2008-ban került magántulajdonba.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola pályázatot hirdet

TAKARÍTÓI MUNKAKÖR

betöltésére teljes munkaidőben,
határozatlan időre.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 27.

Rövid önéletrajzot a
mbaltisk@t-online.hu email címre, 
vagy postai úton: 8640 Fonyód, Fő 

utca 8. címre küldjenek! 

A Palonai Magyar Bálint Általános
Iskola

TESTNEVELÉS SZAKOS TANÁRT 
keres! 

Kezdés: augusztus 24., teljes
munkaidőben, határozatlan időre.

Lakás megoldható!
Részletek:

kozigallas.gov.hu weboldalon! 
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A járványügyi enyhítéseknek kö-
szönhetően felkészítőink a VAGA-
BUND Vitorlás Sportegyesület után-
pótlás-növendékeivel megkezdték 
edzéseiket, szabadidős, evezős és 
vitorlásfoglakozásaink is újra fogad-
hatják látogatóikat. A Vízisport Központ 
ismét várja a sportolni és kikapcsolódni 
vágyókat. 

Ebben az évben korán megkezdő-
dött az aratás. Ibolyka először vett 
részt az aratásban, Péter-Pálkor boldo-
gan indult társaival a búzaföldre. Meg-
hatottan nézett körül. Úgy érezte, mint-
ha templomban lenne, ahol az égbolt 
a szentély kupolája, a búzatábla maga 
a templom, és a kasza ütemes suho-
gása az imádság. Nem tudott szebbet 
elképzelni a harmatcseppektől csillogó 
mezei virágoknál. A búzatábla szélén 
kaszálni lehetett volna a pipacsot, a 
búzavirágot és a margarétát. Ibolyka 
csordultig telt szívvel, jókedvvel tette a 
dolgát. A kaszák surrogása, a kovakő 
jellegzetes hangja, amint megcsikor-
dul a kasza élén, a marokszedő lányok 
éneke jókedvvel, reménységgel töltötte 
el. Komoly tervei voltak a nyári kerese-
tével, hisz aratás utánra kitűzték már 
az esküvője napját. 

Az utolsó napon korábban végez-
tek a munkával, s a legények elhatá-
rozták, hogy megfürdenek a közeli ha-
lastóban. A lányok sóváran figyelték 

Újra megtelt élettel a Vízisport Központ Fonyódon

Aratás után

Felkészülten teljesítették növen-
dékeink a 2020. június 20-21-én meg-
rendezett, idei első nyugati-medencei 
ranglistaversenyünket, melyet a Ba-
latonmáriafürdői Vízisport Egyesület 
rendezett az O’pen Skiff hajóosztály 
utánpótlásnövendékei számára. Az elő-
re jelzett nagy vihar elkerülte a pályát 
szombaton, a vasárnapi erős szél miatt 

végül a verseny első napján megren-
dezett három futam alapján hirdettek 
eredményt. A 14 egységből 4 VAGA-
BUND - Bakai Csongor, Horváth Bar-
nabás, Sztankula Ágnes és Sztankula 
Márton - a középmezőnyben végzett 
a kihívásokkal teli ranglistaversenyen. 
Felkészítőjük immár Kocsis Gergő, a 
hajóosztályból már kinőtt, eddigi leg-
eredményesebb korábbi versenyzőnk. 
Gratulálunk a győzteseknek, szervezők-
nek, csapatoknak, a gyerekeknek, a fel-
készítőiknek és segítőknek, hogy ezen 
a rendkívül szeles, viharos hétvégén 
mindnyájan megállták a helyüket! 

Július 6-tól táboraink is megnyílhat-
tak, rendkívüli résztvevői létszámmal 
vágtunk bele az idei táborszezonba. A 
felkészülés javában zajlik RS Feva hajó-
osztályban versenyző növendékeinknél 
is, rájuk Balatonfüreden az Európa Kupa 
- Magyar bajnokság kihívásai várnak eb-
ben a hónapban. 

         VAGABUND
         Vitorlás Sportegyesület

a fürdőzőket. Nagyon melegük volt, 
s ledobva magukról a szoknyát és a 
blúzt, egy szál pendelyben ők is ha-
marosan elmerültek a hűs habokban. 
Fürdőzés közben az egyik legény rá-
talált egy ütött-kopott csónakra. Bol-
dogan kapaszkodott fel rá, s miután 
evezőket is talált, nevetve integetett 
a lányoknak, akik akkor már a napon 
szárítgatták magukat. Örömmel száll-
tak be ők is a rozoga ladikba, egyikük 
sem gondolt veszélyre. Nem messze 
tőlük a tó felületén tavirózsák nyíltak. 
Ibolyka kihajolt a csónakból, hogy 
közelebbről is megcsodálhassa a vi-
rágokat. Váratlan mozdulata azonban 
elég volt ahhoz, hogy a rozoga lélek-
vesztő felboruljon. A többi legény 
sietett a segítségükre, és már csak 
a parton vették észre, hogy Ibolyka 
hiányzik közülük. Kétségbeesetten 
keresték a vízben és meg is találták, 
de már élet nem volt benne.

Emlékszem, rémülten faggattam 
nagyanyámat, amikor késő délután 

meghallottam a lélek-harang pana-
szos kondulását. Rövidesen hírt is 
kaptunk Ibolyka haláláról. Nem ismer-
tem őt, de megsirattam értelmetlen, 
szomorú haláláért. Másnap a kapuból 
figyeltem, amint a gyászoló sokaság 
a plébánossal, a kántorral és a minist-
ránsokkal a temetőbe kísérte Ibolyka 
koporsóját. A lány mátkája kétségbe-
esetten próbált uralkodni fájdalmán, 
de nem bírta sokáig. Sírva borult a 
koporsóra, alig lehetett elvonszolni 
onnan, hogy továbbhaladhasson a 
gyászmenet. 

Nagyon rég történt mindez, de 
örökre bevésődött az emlékezetem-
be. Ha a temetőben nagyszüleim sír-
ját felkeresem, utam mindig ott visz 
el Ibolyka sírja mellett. A síremléken 
a fényképről ma is az a tizenhat esz-
tendős bájos fiatal lány arca moso-
lyog rám, aki boldogan készülődött az 
esküvőjére. Ibolyka bizakodó mosolya 
arról mesél, mennyire másként is gon-
dolta, hogyan lesz aratás után. 
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APRÓHIRDETÉSEK
Egy szobás albérletet keresek 
Fonyódon és környékén! Tele-
fon: 06-20/346-5880; 06-30/381-
1794

•••
Örökölhető üdülőjog eladó! Hét 
éjszaka évente, négy választható 
helyszínen, 1,5 szobás szállodai 
apartmanban, olcsón (Sopron, 
Budapest, Harkány, Mátraszent-
imre). Telefon: 06-30/501-5226

•••
Csónakot keresek megvételre. 
Telefon: 06-30/834-7008

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

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;

előzetes egyeztetés után Fonyó-
don! Irányár: 30.000,- Ft. 
Jó állapotban lévő hűtő (80+60 
mélyhűtő) Zanussi hűtőszekrény 
eladó. Irányár: 10.000,- Ft.
Tel.: 06-20/440-3333 

•••
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
•••

Kétmedencés – szárítós moso-
gató tálca csapteleppel kóracél, 
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 
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