
Fo-

XXI. évfolyam 9. szám www.fonyod.hu 2020. október

Fonyódi Hírmondó



2

2020. október

az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt 
tüneteket észleli magán, akkor kérjük, 
hogy maradjon otthon, ne menjen kö-
zösségbe. Háziorvosát ne személye-
sen keresse, hanem telefonon hívja fel. 
Ha a háziorvos telefonos kikérdezése 
alapján felmerül a koronavírus fertőzés 
gyanúja, de a tünetek alapján a beteg 
nem igényel kórházi kezelést, akkor ott-
honi karanténba kerül. Ha a tünetek sú-
lyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), 
akkor a háziorvos intézkedik a beteg 
kórházi elhelyezéséről. 

Iskolák és óvodák esetében kiemel-
ten fontos a szülők és a tanárok fele-
lőssége. A tanév normál menetrend 
szerint szeptember 1-jén hagyományo-
san elindult. Az iskolák protokollt kap-
tak a járvány elleni védekezést segítő 
teendőkről. Továbbra is alapfontossá-
gú, hogy beteg, a koronavírus tüneteit 
mutató gyermeket ne engedjenek a 
szülők közösségbe. Felelős szülői ma-
gatartással, az alapvető óvintézkedé-
sek betartásával elkerülhető az iskolá-
kat érintő korlátozások bevezetése.

Beutazási korlátozások szeptember 
1-jétől: a külföldről érkező magyar ál-

Járványügyi tájékoztató

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. felhívása!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyógyintézetünkbe a jogszabályi előírá-

sok szigorú betartása mellett léphetnek be!
Kérjük, hogy a recepció előterében 5 embernél több egyszerre ne 

tartózkodjon!
Kérjük, hogy tartsanak egymástól másfél méter távolságot!
Maszk viselése az épületben kötelező. A maszkot a teljes tartózkodási 

idő alatt folyamatosan és szabályosan kell viselni!
Kérjük, az épületbe egyedül lépjen be, kísérőt csak indokolt esetben 

engedünk be. Maszk és kézfertőtlenítés a kísérő részére is kötelező.
A bejáratnál a kézfertőtlenítés kötelező!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
     Dr. Bárczi Tamás
     ügyvezető

Június 18-án megszűnt a veszély-
helyzet, de életbe lépett a járványügyi 
készültség, amely jelenleg is érvényben 
van! 

Európában most már a járvány má-
sodik hulláma érzékelhető, ami már Ma-
gyarország ajtaján is kopogtat. Hazánk-
ban jelenleg is nő a fertőzések száma, 
így a járványügyi készültség fenntartá-
sára, a beutazási korlátozásokra és az 
alapvető védelmi intézkedésre továbbra 
is szükség van. 

Kiemelten fontos, hogy figyeljünk 
egymásra, a kézmosásra, a távolság-
tartásra és ha valaki a koronavírus-
fertőzés tüneteit észleli magán, akkor 
hívja háziorvosát. A vírus külföldről 
történő behurcolásának veszélye miatt 
a kormány szeptember 1-jei hatályba 
lépéssel tovább szigorította a Magyar-
országra történő beutazást. Főszabály 
szerint külföldi állampolgár nem léphet 
be Magyarországra, a külföldről hazaté-
rő magyar állampolgároknak pedig ha-
tósági házi karanténba kell vonulniuk, 
amelyet csak önköltségükre elvégzett 
két darab negatív PCR-laboreredmény 
esetén lehet feloldani.

Fontos az egyéni felelősség - oda 
kell figyelni a koronavírus tüneteire, 
amelyek közül a legismertebbek a láz, 
a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes 
betegeknél jelentkezhet izomfájda-
lom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, 
hasmenés, légszomj. Emellett az új 
koronavírus fertőzés egyik jellegzetes 
tünete az íz- és a szaglásérzékelés za-
vara, vagy elvesztése, amely sokszor 

lampolgárok, illetve állampolgársággal 
nem rendelkező családtagjaik sze-
mélyforgalmi beléptetéskor egészség-
ügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a 
fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor 
a belépők kijelölt karanténba, vagy ha 
az nem jelent járványügyi kockázatot, 
hatósági házi karanténba kerülnek. Ez 
alól felmentést két, legalább 48 óra kü-
lönbséggel elvégzett molekuláris bioló-
giai vizsgálat (PCR-teszt) adhat. 

A 65 év felettiek külön délelőtti vá-
sárlási sávja megszűnt. Az élelmiszer-
üzletek, patikák, drogériák a megszo-
kott rendben fogadhatják a vásárlókat. 
Ugyanakkor továbbra is fontos az idő-
sek védelme. Kérjük az időseket, hogy 
fokozottan figyeljenek magukra!

A maszk viselése továbbra is kötele-
ző az üzletekben, illetve a tömegközle-
kedési eszközökön. A vendéglátó üzlet 
benti részeiben – ahol a vendégek is 
tartózkodnak – a dolgozóknak maszk-
ban kell lenniük.

500 fő feletti zenés, táncos rendez-
vény továbbra sem tartható.

Látogatási és intézményelhagyási 
tilalom van érvényben az ország min-
den szociális intézményében, vala-
mint teljes körű látogatási tilalom a 
kórházakban, illetve az ország összes 
egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást 
nyújtó intézményében. 

A járványügyi készültség alatt is 
működik az Operatív Törzs, és szükség 
esetén járványügyi bevetési egységet 
rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét.
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Szigorított szabályok léptek életbe 
Az országnak működnie kell, úgy, 

hogy közben fegyelmezetten, a sza-
bályokat betartva védekezünk, ezért 
szeptember 21-től léptek életbe az 
újabb, már bejelentett védelmi intézke-
dések. 

A részleteket a Magyar Közlönyben 
megjelent kormányrendeletek tartal-
mazzák.

Szeptember 21-től kötelező a meg-
felelő maszkviselés már nem csak a 
tömegközlekedési eszközökön 
és az üzletekben, hanem a be-
vásárlóközpontok, mozik, szín-
házak, múzeumok, könyvtárak 
közönség által látogatott terü-
letén, valamint egészségügyi 
és szociális intézményekben, 
közszolgálati és postai ügyfél-
szolgálatokon is.

A megfelelő maszkviselet 
azt jelenti, hogy a maszknak el 
kell fednie a szájat és az orrot 
is. Fontos változás az is, hogy 
valóban maszkot kell viselni, 
nem elég például sállal vagy 
kendővel eltakarni a szájat. 
Ugyancsak életbe lépett PCR-
tesztek hatósági ára, valamint 
a zenés, táncos rendezvények, 
a vendéglátó üzletek és szóra-
kozóhelyek esetében a 23 órás 
nyitvatartási korlát. Természe-
tesen továbbra is fennmaradt 
az 500 fő feletti rendezvények 
tilalma. A kormány döntése ér-
telmében október 1-jétől élet-
kortól függetlenül bárki igé-
nyelheti ingyenesen az influenza elleni 
védőoltást. 

A maszkviselési kötelesség be nem 
tartása szigorúbb szankciókkal fog 
járni. A tömegközlekedési eszközről 
leszállítható az, aki nem visel maszkot, 
és emellett akár 50 ezer forintra lesz 
bírságolható. Még szigorúbb lehet a 
büntetés, ha az illető együttműködé-
se hiányában megzavarja a közösségi 
közlekedést, ez esetben ellene rendőri 
intézkedést is lehet kezdeményezni és 
elzárással is büntethető. 

A maszkviselési kötelezettséggel 
kapcsolatos szabályokat - az üzletek, 
a mozik és a bevásárlóközpontok ese-
tében a kereskedelmi hatóság, minden 

más helyen a kormányhivatal, a rend-
őrség pedig bármely helyszínen ellen-
őrizheti. A maszkviselés betartása az 
üzletek, bevásárlóközpontok mozik 
üzemeltetőinek felelőssége is. Ha az 
üzemeltető azt észleli, hogy valaki nem 
hord maszkot, akkor a jogsértő sze-
mélyt a maszkviselésre felszólíthatja, 
ha az illető ennek ellenére sem vesz fel 
maszkot, akkor távozásra kell felszó-
lítani és kiszolgálás is megtagadható 

tőle. Az üzemeltető csak akkor büntet-
hető, ha semmit nem tesz a jogsértés 
ellen. Ez esetben a kereskedelmi ható-
ság az ellenőrzés során vagy a rendőr-
ség értesítése alapján több fokozatban 
szankciót szabhat ki az üzletre is. Első 
alkalommal figyelmeztetést alkalmaz, 
második alkalommal 100 ezer forinttól 
1 millió forintig terjedő bírságot szab ki, 
harmadik alkalommal az üzletet, illetve 
a helyiséget legalább 3 napra, legfel-
jebb egy év időtartamra ideiglenesen 
bezárathatja.

Testhőmérséklet-mérés az Iskolák-
ban és óvodákban:

Október 1-jétől az óvodákba, isko-
lába, szakképző intézményekbe az ott 

dolgozók és a tanulók csak testhőmér-
séklet mérés után léphetnek be. Lázas 
gyermeket azonnal el kell különíteni és 
a szülőt értesíteni. A gyermeket az óvo-
dába, iskolába kísérő szülő, illetve más 
nagykorú személy intézmény területére 
a testhőmérséklet-mérési pontig léphet 
be, ha az orrot és a szájat folyamatosan 
elfedő maszkot visel.

A szórakozóhelyekkel kapcsolatos 
szabályok:

A vendéglátóhelyek és szó-
rakozóhelyek 23 óráig lehetnek 
nyitva és továbbra is érvényben 
marad az 500 fős létszámkor-
lát. A zárt helyen vagy a nem 
zárt helyen tartott zenés, tán-
cos rendezvény – függetlenül 
annak nyilvános vagy nem nyil-
vános, valamint alkalmi vagy 
rendszeres jellegétől – abban 
az esetben tartható meg, ha a 
rendezvény helyszínén a jelen-
lévők létszáma - beleértve az 
ott foglalkoztatott személyeket 
- egy időben nem haladja meg 
az 500 főt, és az legfeljebb 23 
óráig tarthat.

Hatósági ára van a PCR-
teszteknek

Ugyancsak életbe lépett 
az önköltséges PCR-tesztek 
19.500 Ft-os hatósági ára. Itt 
fontos tudni, hogy Magyaror-
szágon szeptember közepéig 
közel 600 ezer PCR-tesztet 

végeztek, ezek döntő részét teljesen 
ingyenesen, az állam költségére. A 
potenciális koronavírus-fertőzötteknél 
a háziorvos, a kórházak, illetve járvány-
ügyi hatóság által elrendelt PCR-tesztek 
továbbra is ingyenesek. Fizetnie tehát 
kizárólag csak annak kell a tesztért, 
aki saját maga úgy dönt, hogy szeretne 
tesztet csináltatni, vagy külföldről ha-
zatérve két darab negatív PCR-teszttel 
mentesülni szeretne a hatósági házi 
karantén alól. Az egészségügyi szol-
gáltató erre legfeljebb 19.500 Ft-os 
árat számolhat fel, amely magába fog-
lalja a mintavétel és a vizsgálat árát is, 
és ezen túl semmilyen kiegészítő költ-
ség nem számolható fel.
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Tisztelt Fonyódiak! Tisztelt Lakosság!
A koronavírus járvány második, 

felszálló szakaszban lévő hullá-
mát éljük, napról napra több száz 
honfitársunk fertőződik meg az 
országban. A járvány jelenlegi 
szakaszában a közösségi terje-
dés megakadályozása a fő cél, a 
legfontosabb továbbra is az, hogy 
tartsuk be az alapvető védekezési 
mechanizmusokat, tehát a maszk 
használatát, a fertőtlenítést és a 
védőtávolságot. 

Minden intézményünkben biz-
tosított elegendő szájmaszk és 
a folyamatos fertőtlenítésről is 
gondoskodunk, gondoskodnak 
az intézményekben dolgozók. Or-
szágosan megállapítható, hogy a 
fertőzöttek közt jelenleg a 20-29 
évesek vannak a legtöbben, ezért 
a fiatalokat is arra kérjük, hogy 
tartsák be azokat a szabályokat, 
amelyekkel megelőzhető a vírus 
terjedése. A védelmi intézkedések 
betartását, így például a maszk-
viselést a rendőrség továbbra is 
ellenőrzi, ellenőrizheti és eljárhat 
a szabályszegőkkel szemben. Új 
eljárásrend lépett életbe, mely 
értelmében 14 napról, 10 napra 
csökkent a hatósági házi karantén 
időtartama. Szeptember végén vá-
rosunkban tizenöten tartózkodtak 
hatósági karanténban.

Tisztelt Fonyódiak!
Az évi egyszeri lomtalanítást vá-

rosunk közigazgatási területén idén 
október 27-én fogjuk tartani. A hul-
ladékok kihelyezésének a napja ok-
tóber 26-a, melyet a PELSO - KOM 
október 27-től fog elszállítani. 

Az idei évben lehetőség van 
elektronikus hulladék leadására 
is, melyet október 23 - 25. között 
a Gáz utcai, piac mögötti gokart 
pályán tehetnek meg.  Kérünk min-
denkit, hogy az elektronikus hul-
ladékot ne a saját háza elé tegye 
ki, hanem szállítsa el a gokart pá-
lyához, ott fogják átvenni. Kérjük, 
hogy ezeket a gépeket (mosógép, 
számítógép, mikrohullámú sütő, 
akkumulátor) ne szereljék szét, 

egyben adják le. 

Tisztelt Fonyódiak!
Az ősz folyamán továbbra sem 

tartunk zárt térben önkormány-
zati rendezvényeket. Az október 
6-i megemlékezést az aradi vér-
tanúkról, az október 23-i megem-
lékezést az 1956-os forradalom 
és szabadágharcról és az október 
30-i kegyeleti megemlékezést sza-
bad téren fogjuk megtartani, a sza-
bályok betartása mellett.

Tisztelt Idősek!
Október elseje az Idősek Világ-

napja, és az októberi hónap hagyo-

mányosan városunkban az idősek 
hónapja, mely keretein belül szí-
nes programokkal, kiállításokkal, 
balatoni hajókázással, vacsora 
meghívással szoktunk kedvesked-
ni Önöknek!

Az idei évben a járványügyi 
helyzetre való tekintettel az ösz-
szes ilyenkor szokásos program 
elmarad, megértésüket kérjük és 
köszönjük. Most mindenki egész-
sége a legfontosabb! 

Vigyázzunk egymásra.

  Erdei Barnabás 
  alpolgármester
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Megkezdődött a városi kamerarendszer kiépítése
Kimutatások alapján kijelenthető, 

hogy az emberek számára a leg-
fontosabb a biztonság. Ennek há-
rom alappillére van, a pénzügyi-, az 
egészségügyi- és a közbiztonság.

Fonyód városa korábban már tett 
lépéseket, hogy az egyébként is jó-
nak mondható közbiztonságot még 
jobbá tudja tenni, ennek érdekében 
a Képviselő - testület közterületi 
térfigyelő és rendszámfelismerő 
kamerarendszer kiépítése mellett 
döntött.

Ennek a kialakítása kezdődött 
meg szeptemberben. Figyelmesebb 
olvasóink a forgalmasabb közterü-
leteken járva felfigyelhettek arra, 
ahogy a munkálatok zajlanak.

"Azt gondoljuk, hogy Fonyódon jó 
a közbiztonság, hiszen Somogy me-
gye egyik rendőrkapitánysága város-
unkban van, ami eleve visszatartó 
erő a bűnözőkkel szemben, illetve 
sok éves tapasztalat és a kimutatá-
sok is azt bizonyítják, hogy telepü-
lésünket elkerülik a vandálok és a 
bűnözők is." - kezdte Erdei Barnabás 
alpolgármester. 

"A közbiztonság további, a lakos-
ság komfort- és biztonságérzetének 
javítása érdekében döntött úgy a 
Képviselő - testület, hogy kiépítjük 
a kamerarendszert Fonyód közigaz-
gatási területén. Nagy területről van 
szó, ezért 30 megfigyelőpontot jelöl-
tünk ki, amelynek a megvalósítása 
több ütemben történik." - tájékoztat-
ta lapunkat az alpolgármester.

Jelenleg az első ütem munká-
latai zajlanak, melynek keretében 
13 megfigyelőpontot létesítenek a 
szakemberek. Egy ilyen megfigyelő-
ponton egy, de akár három kamera 
is telepítésre kerülhet, méghozzá a 
város leglátogatottabb területein. 
Kamerával megfigyelt terület lesz 
a négy bekötő út környezete is, így 
Balatonboglár, Kaposvár, Balaton-
fenyves, vagy éppen Csisztapuszta 
felőli út bevezető szakaszán történ-
tek is szemmel tarthatóak lesznek a 
jövőben. Ugyanígy a terek, strandok 
és a középületek környékén is szá-
míthatunk a térfigyelő kamerák se-
gítségére, amely rekonstruálhatóvá 

teszi az eseményeket. A kamerák ál-
tal rögzített anyagot az önkormány-
zat arra feljogosított munkatársai 
és a rendőrség szakemberei kezelik 
majd. 

A második ütem a tervek sze-
rint 2021-ben fog megvalósulni.  A 
rendszer szükség esetén rugalma-
san bővíthető, így a későbbiekben 

további megfigyelési pontokkal 
egészülhet ki. 

A beruházás célja az, hogy még 
tovább javuljon a közbiztonság hely-
zete, valamint a kamerarendszer 
tudata újabb visszatartó tényező le-
gyen mindazok számára, akik eset-
leg valami rosszban sántikálnak.

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!
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Cél a pandémia elleni hatékony védekezés

Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

Magyarország kormánya számos 
intézkedést tett a koronavírus világ-
járvány terjedésének megelőzése, a 
fertőzés kockázatának csökkentése 
érdekében. Azonban az önkormány-
zatoknak is akadt ezzel tennivalójuk, 
így volt ez Fonyódon is.

Fonyód Város Önkormányzata 
már korábban gondoskodott kéz-
fertőtlenítőkről, valamint maszkok-
ról is, de nem csak a Polgármesteri 
Hivatal épületében, hanem a város 
égisze alatt működő cégek és intéz-
mények körében is. Fontos 
volt a közoktatási intézmé-
nyekben a gyermekek, a di-
ákok védelme, a Szociális 
Központ idős ellátottjainak 
megóvása és valamennyi 
helyen a dolgozók egészsé-
ge is. Az október elsejétől 
érvénybe lépő szabályozás 
okán a kormányhivatal, va-
lamint az önkormányzat is 
beszerzett érintésmentes, 
digitális testhőmérőket. 
Nem csak a bölcsőde, az 
óvoda, az általános iskola, hanem a 
Városüzemeltetés, a Polgármeste-
ri Hivatal, a Művelődési Központ, a 
Szociális Központ, valamint a Fonyód 
Konyha Kft. is hozzájutott ezekhez a 
modern lázmérőkhöz.

"Fontos, hogy ne álljon le az élet, 
az intézmények, cégek, települések 
működni fognak! A járvány második 
hullámában éppen ezért még lénye-

Az egyenlő bánásmód hatóság 
fogadja mindazon embereket, akiket 
hátrányos megkülönböztetés ért. A 
hatóság feladata a hátrányos meg-
különböztetéssel okozott jogsérté-
sek kivizsgálása és megszüntetése.

 Bátran éljen a lehetőséggel, ha 
többek között neme, faji hovatarto-
zása, vallási- vagy világnézeti meg-
győződése, bőrszíne miatt hátrányos 
megkülönböztetés éri, vagy érte ko-
rábban. 

Keresse fel dr. Kovács Fe-
renc somogy megyei egyenlőbá-
násmód-referens ügyfélfogadá-

gesebb, hogy betartsuk a védelmi 
intézkedéseket, tartsunk távolságot, 
használjunk maszkot, ahol pedig 
szükséges, testhőmérsékletet mé-
rünk. Ehhez kellettek ezek az esz-
közök!" - számolt be a beszerzés 
céljáról Erdei Barnabás, Fonyód al-
polgármestere.

Az intézkedések mellett az intéz-
mények járványvédelmi protokollt 
dolgoztak ki és vezettek be a min-
dennapokban. A Fecskepart Óvoda 
és Bölcsőde eljárásrendjét októ-

ber elsejétől vezette be, amelyről 
Matuczáné Tuli Mária, megbízott in-
tézményvezető számolt be a Fonyód 
Médiának. 

"Kidolgoztuk a saját intézkedési 
tervünket. Október elsejétől kötelező 
a testhőmérséklet mérés az intézmé-
nyünkbe lépő gyermekeknek. A digitá-
lis lázmérők immár rendelkezésünkre 
állnak, a gyerekeket pedig fokozato-

san ismertetjük meg az új helyzettel. 
A beléptetés két lépcsőben történik  
október elsejétől, ennek célja a talál-
kozási pontok, valamint a rizikófakto-
rok csökkentése."

A kétlépcsős beléptetés lényege, 
hogy az emeleti csoportokba (Ap-
róka, Manó, Csiripcsőr) járó gyer-
mekek a Fő utca felőli főbejáraton 
tudnak belépni, akiket továbbra is 
a dadusok fogadnak. A földszintre 
járó Napocska és Cica csoportos 
ovisok az udvar felőli hátsó bejára-

ton léphetnek be az intéz-
ménybe. Fontos a szülők 
szerepe is, akiknek türel-
mét kérik, hiszen a testhő-
mérséklet mérés eredmé-
nyét meg kell várniuk. 

"A digitális hőmérők érin-
tésmentesek, a gyerkőc 
homlokától 1-3 centiméterre 
kell tartani, gombnyomás 
után jelzi is az eredményt. 
Abban az esetben, ha a 37.8 
fokot eléri, vagy meghaladja 
a testhő, akkor egy új mé-

rést kell alkalmazni. Ha ismét igazol-
ja a mérés a lázat, akkor a szülőnek 
a gyermekkel orvoshoz kell fordulni 
és csak orvosi igazolás birtokában 
járhat óvodába a továbbiakban." - is-
mertette a protokollt a megbízott in-
tézményvezető.

Kiemelt jelentősége van tehát az 
egyéni felelősségnek is! Vigyázzunk 
egymásra! 

sát, 06-30/927-4487, somogy@
egyenlobanasmod.hu.

Ügyfélfogadási időpontok 2020. 
Október hónapban:

 
2020.10.06.8:00-16:00,
2020.10.13. 9:00-13:00
Somogy Megyei Család,

Esélyteremtő és Önkéntes ház
7400 Kaposvár, Honvéd utca  13.

2020.10.20. 9:00-13:00
Kaposvári Cigány Kisebbségi

Önkormányzat, 

Kaposvár, Fő utca 63.

2020.10.29. 11.00-15.00
Csurgó Járási Család-és

Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
8840 Csurgó, Kossuth Lajos utca 1.
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Ősszel is: Ha Balaton, akkor hajózás
Október 25-ig hajózhatunk a Bala-

tonon. Érvénybe lépett az őszi me-
netrend a balatoni hajókon!

Egészen október 25-ig várja utasa-
it a Balatoni Hajózási Zrt. a telepü-
léseket összekötő menetrendi-, vala-
mint sétahajók fedélzetén!

Őszi hétvégéken és ünnepnapon 

közlekedő településeket összekötő 
menetendi hajójáratok (2020.10.03-
04., 10-11., 17-18. és 23-25.)

Fonyódról Badacsonyba: 9:30, 
11:00, 14:00 és 17:00 órakor. 

Badacsonyból Fonyódra: 10:15, 
11:45, 16:15 és 17:45 órakor. 

Őszi hétvégéken és ünnepnapon 

közlekedő 1 órás sétahajójáratok 
(2020.10.03-04., 10-11., 17-18. és 
23-25.):

Badacsonyból: 13:30 és 15:00 órakor.
A járványhelyzetre vonatkozó sza-

bályok részletes leírása az alábbi lin-
ken olvasható: balatonihajozas.hu.
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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! -

10.01. Csütörtök Tejfölös gombaleves
„A” Zöldborsós csirkemáj, főtt burgonya

„B” Csülökpörkölt, főtt burgonya

10.02. Péntek Marhagulyás
Sajtos-tejfölös spagetti, gyümölcs

10.05. Hétfő Reszelttészta leves
„A” Mexikói tokány, párolt rizs

„B” Sertéspörkölt, fejtettbab főzelék

10.06. Kedd Húsgombócleves
„A” Főtt tojás, spenót mártás, főtt burgonya

„B” Sajtos tortellini

10.07. Szerda Meggyleves
„A” Halfilé kukoricapehely bundában, rizi-bizi

„B” Bakonyi sertésszelet, galuska

10.08. Csütörtök Kertészleves
„A” Rakott burgonya, káposztasaláta

„B” Kolbászos paprikás krumpli, káposztasaláta

10.09. Péntek
Betyárleves

Mákos nudli, gyümölcs

10.12. Hétfő Burgonyaleves
„A” Temesvári tokány, bulgur
„B” Sertéspaprikás, galuska

10.13. Kedd Karfiolleves
„A” Lasagne

„B” Resztelt sertésmáj, főtt burgonya, savanyúság

10.14. Szerda Sütőtök krémleves
„A” Natúr csirkemell, párolt zöldség, párolt rizs

„B” Sült csirkecomb, burgonyapüré, savanyúság

10.15. Csütörtök Csontleves
„A” Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya

„B” Eszterházi tokány, tésztaköret

10.16. Péntek Májgombócleves
Rizsfelfújt, csoki öntet

10.19. Hétfő Karalábéleves
„A” Milánói makaróni

„B” Tarhonyás hús, savanyúság

10.20. Kedd Daragaluska leves
„A” Sertéspörkölt, sárgaborsó főzelék

„B” Rakott zöldbab

10.21. Szerda Marhahús leves
„A” Vadas marha, burgonyagombóc

„B” Főtt marhaszelet, fokhagymaszósz, sült burgonya

10.22. Csütörtök Zöldborsóleves
„A” Rizses hús, káposztasaláta

„B” Paradicsomos húsos káposzta

10.23. Péntek
ÜNNEP

10.26. Hétfő Zellerleves
Csikóstokány, párolt rizs

10.27. Kedd Tarhonyaleves
Rakott karfiol

10.28. Szerda Paradicsomleves
Rántott sertésszelet, petrezselymes burgonya, 

savanyúság

10.29. Csütörtök Zöldségleves
Székelykáposzta

10.30. Péntek Sertésraguleves
Burgonyás tészta, cékla,

gyümölcs

900 Ft
VÁLTOZÁS
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Tovább fejlesztik strandjainkat

A Városüzemeltetés munkálatai 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) újabb pályázati kiírással ösz-
tönzi a strandüzemeltetőket, hogy 
újabb lépéssel kerüljenek közelebb a 
végcélhoz, azaz 2030-ig valamennyi 
strand európai színvonalú legyen a 
Balatonon.

Az elmúlt esztendőkben mind a fi-
zetős, mind a szabadstrandok tekinte-
tében történtek fejlesztések, komoly 
előrelépést tapasztalhattak a helyiek 
és az ide látogató turisták egyaránt. 
Fonyódon az összes strand megújult, 
alapvetően családbarát szemlélet jel-
lemzi ezeket a beruházásokat.

Sportpályák, játszóterek, illetve 
zöldfelületek újultak meg, vagy léte-
sültek vadiújak, modern bejárók, öltö-
zők, családbarát vizesblokkok növelik 
a strandolók komfortérzetét. Ezekből 
több olyan is van, amelyeket éven át 
tud használni a lakosság, ilyenek pél-
dául a korszerű játszóterek, illetve a 
méltán népszerű rekortán borítású fu-
tópálya az Árpád parton.

A 2021-es strandfejlesztési terve-
ket már most ősszel előkészítik az 
önkormányzat beruházásokért fele-

lős munkatársai, ezeket a terveket 
az MTÜ illetékesei ellenőrzik, majd 
döntenek a támogatási kérelmekről. 
A tervek szerint további családbarát 
funkciókkal bővítik a strandokat, il-
letve új terület lesz a Fürdő utcai (ko-
rábban Módos) strand, ahová például 
vizesblokkot álmodtak meg a szak-
emberek. Újabb fásításra, füvesítésre 

Kiemelt figyelmet fordítunk az 
üzemeltetési feladataink közé tarto-
zó területek megfelelő működésének 
folyamatos biztosítására a szezon vé-
geztével is. Fonyód területének folya-
matos tisztán tartása, közterületek, 
sétányok, gereblyézése, seprése, hul-
ladék, levél összeszedése, és elszál-
lítása ilyenkor is jelentős erőforrást 
kíván. 

Az árkokat, a csapadékvíz elve-
zetőket megtisztítottuk, javítottuk a 
Bartók Béla utcában, a Gáz utcában 
és az Árpád parton. A strandokról 
az összegyűjtött uszadékot elszállí-
tottuk. A nyári szezon lezárása után 
téliesítettük a Sándortelepi strand 
vizes játszótérét (a szárazföldit és a 
vízit is), illetve a Bélatelepi strand vízi 
élményparkját.

Rendszeresen akad tennivaló intéz-
ményeinknél, a felmerülő karbantartá-
si munkákat elvégeztük. Mindig van 
olyan új utcanév, vagy egyéb táblánk, 

is lehet számítani, illetve ahol még 
szükséges, napvitorlás árnyékolást is 
terveznek, amennyiben az ügynökség 
ezt jónak és támogatásra érdemes-
nek látja.

Várhatóan a támogatott fejleszté-
sek a jövő nyári főszezonra elkészül-
nek.

Helyszíni bejárás előzte meg a pályázat összeállítását

amelyet ki kell helyezni. A közterüle-
ti virágágyásokba beültetett egynyári 
virágokat és az új ültetésű fákat ön-
töztük. Természetesen folytattuk a 
fűnyírást és sövényvágást a közterü-
leteken. A szeles időket a letört ágak 
összegyűjtése, a kidőlt fák kivágása 

követte. A Piac területének folyama-
tos tisztán tartása, piac WC felügyele-
te továbbra is általunk történik.

  Kristóf Györgyné
  ügyvezető igazgató
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A parkolókat üzemeltető Fonyódi 
Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Nonprofit Közhasznú Kft. meg-
kezdte az új parkolórendszer haszná-
latát. Amint a parkolóőr észleli, hogy 
a parkolóban álló gépjármű nem ren-
delkezik érvényes parkolási díjfizetési 
igazolással, a műholdas GPS adatokat 
is rögzítő mobil eszközök segítségével 
5 db fotót készít a gépjárműről, amely 
fotókon jól azonosítható a gépjármű 
rendszáma, típusa, színe és az érvény-
telen parkolójegy vagy a parkolójegy 
hiánya. A megállapított fizetési kötele-
zettségről mobil nyomtató segítségé-
vel fizetési felszólítást nyomtat, ame-

Bevezetésre került az új parkolórendszer
lyet elhelyez a gépjármű szélvédőjén. 
A parkolóőr által használt mobil esz-
közök folyamatos online kapcsolatban 
vannak a Városüzemeltetés székhe-
lyén elhelyezett szerverrel, amelyen a 
rögzített adatok tárolása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően történik.

A rendszer bevezetésével 
egyidőben megszűnt a Fonyód Kártyá-
val igénybe vehető parkolási kedvez-
mény a Hunyadi utcában, ezért kérjük 
körültekintően, az immáron mindenki 
számára díjköteles parkolásra kiemelt 
figyelmet fordítva álljanak meg a gép-
járművekkel!

Fonyód Város Önkormányzata in-

gyenes parkolási lehetőséget biztosít 
a városközpontban az Ady Endre utca 
északi részén lévő MÁV területen, a 
Művelődési Központtal szemben, egé-
szen az OTP bank vonaláig. Az emlí-
tett területen összesen akár 200 autó 
is parkolhat díjmentesen.

Elektronikai hulladék átvétele: ok-
tóber 23-24-én 8-16 óra között, októ-
ber 25-én: 8-12 óra között. 
Helyszín: Fonyód, Gáz utca 
vége: gokart pálya.

Átvesznek: háztartási 
elektronikai gépeket (mosó-
gép, mosogatógép, mikro, 
stb...), számítógépet és tar-
tozékait (monitor, kábelek, 
stb...), akkumulátorokat 
(autó, motor is !), elemeket.

A gépeket egyben kell 
leadni, ne szedjék szét azo-
kat!

Elektronikai hulladék le-
adására kizárólag fonyódi 
lakcímmel, vagy Fonyó-
don ingatlannal (közüzemi 
számlával igazolva) rendel-
kező személyek jogosultak! 

Mit nevezünk elektromos 
és elektronikai hulladéknak?

Elektromos és elektroni-
kai hulladékok:

• háztartási nagygépek 
(pl.: mosógép, hűtőszekrény, 
mosogatógép)

• háztartási kisgépek (pl.: 
hajszárító, porszívó, vasaló)

• információtechnológiai 
(IT) és távközlési berendezések (pl.: 
számítógép, nyomtató, monitor, mobil-
telefon)

• szórakoztató elektronikai cikkek 

Elektronikai hulladék leadása Fonyódon
(pl.: hifi berendezés, televízió, rádió, 
videokamera, fényképezőgép)

• elektromos szerszámok (pl.: elekt-
romos fűrész, fűnyíró)

• szabadidős és sportfelszerelések, 
játékok (pl.: elektromos futópad, vil-

lanyvonat)
• orvosi berendezések (pl.: vérnyo-

másmérő)
Azon elektronikai és elekt-

romos berendezések, ame-
lyek szétszerelésre kerültek, 
és elektromos, vagy elektro-
nikai alkatrészeiket eltávo-
lították (üres készülékház), 
már nem minősülnek elekt-
ronikai vagy elektromos hul-
ladéknak, hanem lomhulla-
dék kategóriába sorolhatók. 

Miért fontos az elektro-
mos és elektronikai hulladé-
kok szelektív gyűjtése?

Az elektromos és elekt-
ronikus berendezések hulla-
dékainak mennyisége évről 
évre jelentős mértékben 
növekszik. A készülékekben 
található veszélyes anyagok 
komoly környezeti problé-
mát jelentenek, ártalmat-
lanításuk csak szakszerű 
hulladékkezelési eljárással 
lehetséges. Az elektromos 
berendezések hulladékait 
ezért nem szabad telepü-
lési hulladékként (a vegyes 
háztartási kukába) kidobni, 

hanem szelektíven kell gyűjteni, hogy 
azok újrahasznosításra, ártalmatlaní-
tásra kerülhessenek, megelőzve így a 
környezeti károkozást.
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Szeptember végével a kivitelezők a 
Balatoni Bringakörút két szakaszát kö-
tötték össze Fonyódligeten. Egészen 
pontosan a Niklai utcában zajlottak 
munkálatok, méghozzá a korábban 
elkészült Mecsek utcai és Árpád par-
ti vadonatúj bringautat fejezték be az 
említett szakasszal. Ennek és a koráb-
bi vasút beruházásnak köszönhetően 
a hetes számú főúttól északra fekvő 
területen megújult a strandra vezető 
Niklai utca burkolata, ahol a tervek 
szerint hamarosan egy járdaszakaszt 
is építenek majd.

A Tószeg Kft. szőlőskislaki üzemé-
ben adta át Szegedi Zsolt azt a 2000 
darab Goviral sebészeti arcmaszkot, 
amelyet a cég felajánlott Fonyód Vá-
ros Önkormányzatának. 

A családi vállalkozás 2011 óta vég-
zi tevékenységét, eredetileg műanyag 
csomagolóeszköz gyártásával indult 
működésük. Tevékenységi körüket a 
rohamos fejlődésnek köszönhetően 
tovább bővítették csomagolóeszköz 
gyártó berendezések forgalmazásával. 
Az idei évben kirobbant koronavírus 
járványhelyzet által kialakult krízis-
helyzet következtében hozzáláttak 3 
rétegű, prémium minőségű sebészeti 
arcmaszkok gyártásának.

"Ezeket a maszkokat eddig kórhá-
zaknak biztosítottuk, hiszen ezek sebé-
szeti arcmaszkok, OGYÉI által kiadott 
CE minősítéssel, orvostechnikai eszköz 
szabvánnyal. Bevizsgált szűrővel készül 
a termék, ez a lényege a maszknak, a 
vizsgálatot egy amerikai labor végezte. 
A maszk szűrési hatékonysága 95%-os, 
ami kifejezetten jónak nevezhető." - is-
mertette Szegedi Zsolt.

A cég célja a munkavállalók megtar-
tása mellett az volt, hogy megalkossa-
nak egy olyan termékcsaládot, amely 
folyamatosan megbízható minőségű, 
mindennapos használatra ajánlott, al-
kalmazható háztartásokban, közintéz-
ményekben, élelmiszer és vendéglá-

Vegyük észre: Kiváló minőségű burkolaton
kerékpározhatunk

2000 maszkot kapott Fonyód
tásban, utazás és kirándulás során is.

"Megkerestük Fonyód Város Önkor-
mányzatát, az volt a célunk, hogy minél 
jobban felszerelhessük a környékbeli 
településeket jó minőségű védőfelsze-
reléssel, illetve, hogy minél többen meg-
ismerjék a termékünket." - nyilatkozta 
Kocsmár Klaudia, a cég ügyvezetője.

A Goviral sebészeti arcmaszk bárki 
számára elérhető, hiszen a Tószeg Kft. 
szőlőskislaki telephelyén kiskereskedel-
mi forgalomban is kapható, rendkívül 
kedvező áron. További információ a cég 
honlapján: http://goviralhungary.com.

Fonyód Város Önkormányzata a 
2000 darab maszkot a település cégei 
és intézményei között osztja szét.

"Egy családi vállalkozás 2000 db 
sebészeti arcmaszkot ajánlott fel vá-
rosunknak, melyet másnaptól  intéz-
ményeink, cégeink között kezdtünk 
szétosztani. Adtunk a fonyódi Fecske-
part Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, a 
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 
gyermekeinek és dolgozóinak, a Szo-
ciális Központ idős gondozottjainak 
és dolgozóinak, a Városüzemeltetés, a 
Konyha Kft, a Polgármesteri Hivatal és 
a Művelődési Központ minden dolgozó-
jának." - jelentette be Erdei Barnabás 
alpolgármester. 

Vigyázzunk egymásra!  
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strandok területén 

strandok területén 

Művelődési Központ

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Balaton Kollégium előtti
56’-os emlékmű

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Világháborús emlékmű,
Kossuth erdő

FONYÓDI
PROGRAMOK

Október 2-től November 16-ig

Időpont Program Helyszín
Október 2-től 10-ig

(péntektől szombatig)

Október 6. kedd
12 óra 

Október 22-28.
csütörtöktől szerdáig 

November 11. szerda
18 óra 

November 16. hétfő
18 óra 

Október 30. péntek
15 óra 

Október 30. péntek
18 óra

Október 23. péntek
17 óra 

Október 10-11. szombat, 
vasárnap 10 órától

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Helyszínek:
Balaton Kollégium előtti 56’-os emlékmű (Hunyadi u.); Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.);
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, kopjafa (Fő u. 8.);
Városi Művelődési Központ (Ady Endre u. 17.); Világháborús emlékmű, Kossuth erdő

VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny

Aradi vértanúk napja - megemlékezés

VI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC)

Kegyeleti megemlékezés

Sirály Art kiállításmegnyitó - őszi tárlat

Sváby András közönségtalálkozója

Rák Kati és Czető Bernát közönségtalálkozója

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
Emléknapja - megemlékezés

XVII. Országos Feng Shui és Ezoterikus találkozó
(részletes program a 18. oldalon)

Állampapír értékesítés ősszel is a Magyar Államkincstárnál
A Magyar Államkincstár lehetőséget 

nyújt befektetési célú megtakarítások 
elhelyezésére a Magyar Állam által kibo-
csátott, rövid, közép és hosszú távú ál-
lampapírokba. 

Az állampapír a legbiztonságosabb, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
melynek visszafizetését kibocsátója, a 
Magyar Állam garantálja. 

A Magyar Államkincstár őszi akcióter-
ve keretében az állampapír-forgalmazás 
népszerűsítése érdekében az alábbi célo-
kat tűzte ki:

- Az állampapír-állomány növelése a 
lakosság körében, ezen belül kiemelten a 
Babakötvény állományának növelése;

- Kincstári Start - értékpapírszámla 
nyitások növelése;

- Elektronikus csatornák használatára 
ösztönzés.
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strandok területén 

strandok területén 

Művelődési Központ

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola

Balaton Kollégium előtti
56’-os emlékmű

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Feng Shui Galéria

Világháborús emlékmű,
Kossuth erdő

Tisztelt Olvasóink! 
Nehéz időket élünk napjainkban, de a mi feladatunk és cé-

lunk nem változott. Most még fontosabb, hogy minden lénye-
ges információt eljuttassunk Önökhöz a Fonyódi Hírmondó 
hasábjain. Ahogy ezt az elmúlt 20 évben tette mindenki, aki 
valaha dolgozott fonyódi újság szerkesztésén, úgy tesszük 
ezt mi is. A legfontosabb, amit ki kell most fejeznem, az a kö-
szönet. Köszönöm Önöknek, hogy megtisztelnek bizalmuk-
kal, hogy minket olvasnak, és köszönöm mindenki munkáját, 
legyen munkatársunk, külsős szerzőnk, vagy korábbi idősza-
kok szerkesztői, hogy tevékenységükkel hozzájárultak a lap 
színvonalának folyamatos fejlődéséhez. 

     Gál Tamás
     főszerkesztő

2000 októberében jelent meg elő-
ször lapunk elődje Fonyódi Kurír cím-
mel, majd néhány év elteltével lett be-
lőle Hírmondó.

A lap kiadója a könyvtár lett, s annak 

20 éves a fonyódi újság
munkatársa, Bertalan Bernadett volt 
évekig a felelős szerkesztő. Ezt meg-
előzően is volt Fonyódon időszakos 
lap, de az önkormányzat ekkor vállal-
ta fel azt, hogy anyagilag is biztosítja 
a feltételeket ahhoz, hogy a város la-
kóihoz és az idelátogató vendégekhez 
ingyenesen jusson el az újság. Ez mind 
a mai napig nem változott.

S hogy miről írtunk 20 évvel ezelőtt? 
Feltettük a kérdést, hogy mikor lesz 
Fonyódnak múzeuma – a választ már 
ismerjük. A városvédő egyesület várká-
polnát tervezett a Fácánosba, és meg-
emlékeztünk két évfordulóról: a római 
katolikus plébánia létrejöttéről, és az 
általános iskola épületének átadásáról. 
Szerepelt benne a művelődési ház és 
a könyvtár programkínálata, valamint 
Simon Ottó gimnáziumi tanár verse. A 
szakközépiskola és a gimnázium hírei 
mellett bemutattunk két új tanárt is, 
akik már nem tanítanak Fonyódon.

Az ovisok Badacsonyba kirándul-
tak, az általános iskolások a diák-ön-

kormányzati munkával ismerkedtek. 
A Petőfi Sportegyesület változásairól 
is szólt egy hosszú cikk. A hátoldalon 
szereplő három hirdető sajnos már 
nem szolgáltat Fonyódon.
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www.fonyod.hu

Katolikus miserend
Plébániatemplom: minden hónap első 

péntekén 17 óra, vasárnap 11 és 17 óra. 
Szent István kápolna: Nincs szentmise! 

Fonyódliget, Nagyboldogasszony
kápolna: vasárnap: 9:15 óra

Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna: 
Pünkösdtől szombatonként! 

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.
E-mail: fonyodpl@gmail.com

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

Evangélikus gyülekezeti 
alkalmak 

• október 4. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet 
• október 18. vasárnap 9:30 istentisztelet
• november 1. vasárnap 9:30 úrvacsorás 
istentisztelet

                   
a protestáns templomban

(József u. 21.)

                                                                                                     
A házi bibliaórák és a múzeumi

kulturális estek
egyenlőre szünetelnek.

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Szeptember elejétől református 
istentiszteleteink vasárnap 14 órakor 
kezdődnek - minden vasárnap lesz 

istentisztelet.

Az Egyházközség, illetve a
lelkipásztor elérhetőségei:

Szabó Levente lelkipásztor: 
0630/282-7481;

e-mail: balatonlelle@reformatus.hu 
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A Fonyódi Gimnázium
Öregdiákjainak nyárvégi
eseményei

A Szociális
Központ
felhívása

A Központban valamennyi szolgál-
tatásunk elérhető, folyamatosan biz-
tosítjuk őket. Azonban minden kedves 
ügyfelet kérek, hogy telefonon kérjen, 
egyeztessen előre időpontot az illetékes 
szakemberrel! Amennyiben nem ismeri 
az ügyintéző mobiltelefonos elérhető-
ségét, kérem, hogy a 85/560-212-es 
telefonszámot hívja! Az intézményben 
szeptember 17. napjától kizárólag 
maszkban lehet tartózkodni! Ezért ké-
rek mindenkit, aki hozzánk érkezik, hogy 
maszkot hozzon magával és viselje az 
intézményben tartózkodás ideje alatt! 
Együttműködésüket köszönöm!  
   Fazekas Aliz

Csak NTAK-
regisztrációval

hirdethető a
szálláshely

A Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központ (NTAK) rendszer 
kötelezővé teszi minden szálláshely 
számára a szálláshelykezelő szoft-
ver használatát. Mára mintegy 40 
000 szolgáltató használ szoftvert.

Október 1-jétől minden szál-
láshelynek, amelyet online közve-
títő oldalon (Airbnb, Szallas.hu, 
Booking stb.) hirdetnek, kötele-
zően fel kell tüntetni a hirdetésen 
az NTAK regisztrációs számát és 
típusát. A kormány ezzel az intéz-
kedéssel egy újabb lépést tett a 
turisztikai ágazat fehérítése felé. 
Részletek:  www.fonyod.hu. 

Az egyesületünk megalakulása 
óta minden évben kirándultunk Ba-
dacsonyba. Idén tizenhetedik alka-
lommal szálltunk hajóra, hogy a Ba-
laton hullámain ringatózva átkeljünk 
a túlsó partra. A vírusveszély miatt a 
szüreti felvonulás elmaradt, az Egry 
József Emlékmúzeum és a Szegedy 
Róza-ház is zárva volt. Ettől füg-
getlenül mindenki jól érezte magát, 
felelevenítettük a gimnazista évein-
ket, sokat nevettünk, tréfálkoztunk. 
A gyönyörű napsütéses időben több 
csoportra bomlottunk. Voltak, akik 
a finom badacsonyi borocskát kós-
tolgatták, voltak, akik a Rózsa-kőig 
kaptattak fel. A fájósabb lábúak csak 
rövid sétát tettek és beszélgetés-
sel töltötték az időt. A legfittebbek 
felmásztak a Kisfaludy - kilátóhoz, 
ahonnét láthatták a Káli-medencét, 
és szemben Fonyódot is, majd kör-
bejárták a hegyet. Nagyon kellemes, 
vidám napot töltöttünk együtt. 

 Lengyeltótiban a Trianoni emlék-
mű avatásán vettünk részt, a több, 
mint három méteres látványos al-
kotást a város testvértelepülésének, 
Farkaslakának a szobrásza Jakab 
György készítette Pap Lajos szent-
endrei kőfaragó műhelyében. 

A Mátyás Király Gimnázium rend-
hagyó tanévnyitó ünnepségén került 
átadásra négy 2020-ban érettségi-
zett kiváló tanulmányi eredményt 
elért tanulónak   az Öregdiákok 50-
50 ezer forintos támogatása. A díja-
zottak:  Molnár Angyal (Balatonlelle), 
Bodor Anna (Somogyvámos), Őrlős 
Írisz (Fonyód), Rácz Milán (Fonyód), 
továbbá 3 diáknak  10-10 ezer fo-
rinttal járultunk hozzá a művészeti 
táborban való részvételéhez.  Kérem, 
ebben a pandémiás időszakban min-
denki legyen türelemmel, tartsa be 
az előírásokat, vigyázzon a saját és 
mások egészségére! A nemrég el-
hunyt Bertók László soraival kívánok 
szép őszi napokat!

 „A boldogság egy hajszál,
egy szó, egy mozdulat,
csak mozdulj meg, csak szólj már,
csak el ne hagyd magad!”

       Németh Julianna 
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Papírgyűjtés az általános iskolánál

A Mátyás Király Gimnázium somogyfajszi tábora

A Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola 2020. október 6-án és 7-én 
papírgyűjtést szervez. Október 6-án 
(kedden) 15-16:30-ig; október 7-én 
(szerdán) 7-15 óráig várjuk az össze-
gyűjtött vagy leselejtezett újságot és 
könyvet.

Kérjük. hogy az újságokat és köny-
veket összekötözve hozzák! A kemény 
borítójú könyvek fedelét távolítsák el! 
Az így gyűjtött papír kilójáért 17 Ft-ot 
fizetünk.

A kartonok és dobozok értéke oly 
mértékben csökkent, hogy csak az 
elszállítást tudjuk biztosítani, nem tu-
dunk érte fizetni.

A papírgyűjtés ideje alatt folya-
matosan 3-4 segítőre lesz szük-
ségünk, ezért kérjük az osztályok 
szülői munkaközösségét, hogy tá-
mogassanak a szervezésben, biz-

Az idén augusztus 23-29-ig tartot-
tuk a hagyományokhoz híven azt a 
tábort Somogyfajszon, amit minden 
évben nagyon várunk. A jelentkezők a 
vizualitás, a német nyelv, a túrázás, a 
drámajátékok világában merülhetnek 
el évről évre. A gyönyörű természeti 
környezet, a tó, a kastély parkja ideá-
lis környezetet teremt az elmélyülésre, 
az alkotásra, a játékra, a túrázásra. A 
rajzolás és festés szerelmesei dél-
előttönként Lengyel Zsüliett tanárnő 
vezetésével akrillal, pasztellel, grafittal 
dolgoztak, portrékat, tematikus képe-
ket készítettek. Az alkotásokból az év 
folyamán kiállítás nyílik az iskolában.

Keserű Zoltán tanár úrral túrázhat-
tak az érdeklődők a környéken, fölfe-
dezhették a somogyi táj növény- és 
állatvilágát, rejtett zugait, kis falvait. 
A német nyelvet is gyakorolhatták a 
diákok igény szerint tanár úr segít-
ségével. Neki köszönhettük a reggeli 
ébresztést is, amit feledhetetlen zenei 
improvizációval festett alá.

A drámafoglalkozásokat én vezet-
tem, együtt alkottuk meg az egyedi, 
óriási társasjátékunkat, amelyet dra-
matikus játékokkal, improvizációs 
helyzetgyakorlatokkal tettünk változa-

tosítsák a folyamatos szülői jelen-
létet, a járványügyi rendelkezések 
megtartásával (kesztyű és maszk 
viselete, távolságtartás)! 

Segítségüket előre is köszönjük, 
mert a papírgyűjtést csak az önök 

közreműködésével, a gyerekek jelen-
léte nélkül tudjuk lebonyolítani!

  Köszönettel:
  az iskola
  Diákönkormányzata

tossá. A játékokon keresztül önismere-
tünket, önbizalmunkat is fejlesztettük, 
és nagyokat nevettünk a vicces helyze-
teken. 

Vajda Emília pszichológus segít-
ségével pedig alkalmunk nyílt egyéni 
beszélgetésekre, csoportos művé-
szetterápiás foglalkozásokon való 
önfejlesztésre. A megtanult technikák 
segítségével bővültek az életvezetési 
és pályaválasztási ismereteink, ennek 

nagy hasznát vehetjük az életünk for-
málásában, a tudatosságunk erősíté-
sében.

Az időjárás nagyon kegyes volt hoz-
zánk, végig a természetben lehettünk. 
Egy hétre magunk mögött hagyhattuk 
a hétköznapok gondjait, kedvünkre al-
kothattunk, játszva tanulhattunk, kö-
zösségben lehettünk végre a hosszú 
karantén után. 

        Lázár Zoltánné
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ELŐADÁSOK

Október 10.
10.00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ
10.20 Szilvásy Judit: A tükör a Feng Shui aszpirinje
10.50 Csizmadia Klára: Önmagunkért vállalt felelősség 
11.30 Völcsei Judit: Lelki feng shui 
12.10 Bíró Tamás: Gyógyító illatok, aromaterápia
12.50 Kemény Zsombor zongora 

EBÉDSZÜNET

14.00 Erdélyi Lili Ada: Kortárs nagyjaink sorstükre
          (Bálint Gazda, Benedek Tibor)
14.30 Pállay Kovács Szilvia: Az aranykor gyermekei 
15.30 Nagy Gabriella: Omega 3 – egészségünk védelmében
15.50 Gál Katalin: Nevetésterápia
16.10 Miskó József: Ép testben, ép lélek 
16.30 Juhász Márta: Az ébredő DNS
16.50 Anselmo Éva: Mit teszel az egészségedért?
17.10 Kovács Erika: Feng shui kívül és belül
18.00 Berkes Gabriella énekes, színész koncertje

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját,
barátait és ismerőseit

2020. okt. 10-11-én (szombat-vasárnap)

A FONYÓDI XVII. ORSZÁGOS  
FENG SHUI  ÉS  EZOTERIKUS

TALÁLKOZÓRA.
/FONYÓD, ADY E. U. 17./
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A  rendezvényt megnyitja:
DR. FAUSZT  TERÉZIA

főorvos, feng shui oktató.

Köszöntőt mond:
HIDVÉGI  JÓZSEF

polgármester.

Díszvendég:
SZILVÁSY  JUDIT

Az Első Magyar Feng Shui Centrum vezetője. 

A rendezvény a Természetgyógyász Szövetség 
támogatásával, 

DR. TARACZKÖZI ISTVÁN
védnökségével jött létre.

Október 11.
9.00 Nagy Erika: Tibeti varázshangok
9.20 Kalmár Virág: Lakóhelyed – sorsod alakítója
9.40 Makray János: A színek hatása testünkre és   lelkünkre                                      
10.00 Nádas Szonja: Transztánc, ráhangoló  transzlégzéssel
10.30 Veress Ábel zongora
10.50 dr.Baka Oszkár: Feng shui az egészségtudatos életve-
zetés szolgálatában
11.10 dr. Taraczközi István: Rákgyógyítás, a termé-       
szetgyógyászat lehetőségei
12.00 Kövi Szabolcs fuvolista, zeneszerző koncertje

EBÉDSZÜNET  

14.00 Muladi Annamária: Családunk testi-lelki egészsége
14.20 dr.Fauszt Terézia: Épületek halála a feng shui
          elvek alapján
14.40 Bencze Ágnes-Marosi József: Tapasztalatok a
          káros földsugárzás mérés területéről
15.00 Dulánszky Mária: Feng shui az építészetben 
15.20 Horváthné Danyi Julianna: Feng shui kertem
16.00 Indiai klasszikus zene és tánc, Tóth Szabolcs
          szitárművész közreműködésével

Ebéd: 1000 Ft/fő  
Szállás: 4000-4500 Ft/fő Tel: 70-6228803, 30-9587617
Ebéd és asztal foglalását kérem, jelezze a 06-30-9571 526 tele-
fonon, vagy a  fengshuigaleria@t-online.hu e-mail-en

BÜFÉ,  TERMÉKBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR, SZOLGÁLTATÁSOK
(íriszdiagnosztika, aurafotózás, jóslás, számmisztika,

állapotfelmérések, grafológia stb.)

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Rendhagyó tanévkezdés a Mátyás Király Gimnáziumban

Megtört a jég

A járványügyi előírások szerinti szi-
gorú óvintézkedések mellett került sor 
iskolánkban a tanévnyitóra szeptember 
elsején. Az iskola aulájában csak a 9. 
osztályos tanulók foglalhattak helyet, 
és mindenki maszkot viselt. A 2020 / 
2021-es tanévben a következő 
osztályok indultak:

9. a osztály: magyar – törté-
nelem – kommunikáció, német 
nyelvi és számítógépes grafika 
tagozat. Osztályfőnök: Mátrai-
né Janity Zita.

9. b osztály: angol nyelvi 
tagozat. Osztályfőnök: Lehel 
László.

9. c osztály: biológia-kémia, 
matematika és angol tagozat. 
Osztályfőnök: Kereskai Zita.

9. d osztály: angol és spanyol nyelvi 
előkészítő tagozat. Osztályfőnök: Bog-
nárné Huzsvai Cecília.

A többi osztály a tantermekben 
hallgatta a rövid ünnepséget. Maurer 
Áron 12. b osztályos tanuló Szabó Lő-
rinc Tücsökzene című művéből adott 
elő részleteket. Ezután Szilasi Gábor, 
iskolánk igazgatója mondta el ünnepi 
beszédét. Ebben külön köszöntötte a 9. 
évfolyamra felvételt nyert tanulókat és 

az idén érettségiző 12. évfolyam diákja-
it.  Felsorolta az előző tanév kiemelkedő 
tanulmányi és sporteredményeit, majd 
részletesen ismertette az idei tanévre 
vonatkozó járványügyi előírásokat, és 
mindenkit megkért azok szigorú betar-

tására. 
Az idei tanévben új kollégák kezdték 

meg munkájukat iskolánkban: Györei 
Brigitta testnevelés szakos, Kolesz-
ár Viktória magyar nyelv és irodalom, 
Brachna Máté történelem – földrajz 
szakos, valamint Kertész Lóránt spa-
nyol nyelv szakos tanár.

Németh Julianna, a Mátyás Király 
Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 
nevében pénzjutalmat adott át négy 
volt diákunknak, akik az előző tanév-

ben érettségiztek. A támogatást a kö-
vetkező tanulók kapták: Molnár Angyal 
(12.a), Örlős Írisz (12.b), Bodor Anna 
(12.c), Rácz Milán (12.d).

Reméljük, hogy nem csak a járvány-
helyzetről fog szólni ez a tanév. Iskolánk 

45 diákjának lehetősége lesz 
két HATÁRTALANUL pályázat 
keretein belül Szlovákiába és 
Szerbiába utazni. A dunaszer-
dahelyi látogatás fő témája a 
népdalok világa, a zentai úton 
pedig a gasztrokultúra kerül a 
középpontba. Természetesen 
a magyarlakta vidék diákjai is 
meglátogatnak majd bennün-
ket. 

Az Erasmus pályázatok so-
rán 11 európai országgal kerülhetnek 
kapcsolatba diákjaink. Iskolánk több 
mint 50 ezer eurót nyert ezzel a két pro-
jekttel. 50 diákunknak lesz lehetősége A 
kritikai gondolkodás és a Természettu-
dományos tananyag fejlesztése téma-
körben részt venni a két éven keresztül 
futó pályázatokban. 

A gimnázium nevelőtestülete ered-
ményes és sikeres tanévet kíván min-
den kollégának és diáknak! 

              Kereskai Zita

Az apró kölyökkutya rémülten lapult 
meg az országút szélén. Nem tudta 
merre is kapkodja a fejét az őrült hang-
zavarban, melyet az egymást érő jármű-
vek zaja okozott. Nem mert elmozdulni 
az árokpartról, ahová az autóból kitet-
ték. Először még örült, amikor kisza-
badulhatott az autó rabságából, mert 
a gyomra mindig felkavarodott utazás 
közben, de miután jól kirohangálta ma-
gát a közeli repcetábla szélén, hiába 
kereste az ismert szagokat, melyek a 
szeretett gazdihoz tartoztak, sehol nem 
találta. 

A kisfiú messziről felfigyelt az út szé-
lén fel-alá szaladgáló kiskutyára.

– Vigyük haza! – könyörgött a gyerek.
– Vállalod, hogy mindig gondját vise-

led? – kérdezte az édesapja. 
– Vállalom! – ígérte ragyogó arccal a 

gyerek.
A kutya boldogan ugrott be a fiú 

mellé az autóba. Nedves orrával végig-
szaglászott mindent, aztán szomorúan 
nyüszíteni kezdett.

– Mi baja lehet? – rémült meg a fiú.
– Talán fél tőlünk – vélte az édesany-

ja. – Idő kell hozzá, míg megbarátkozik 
velünk.

Hosszú hetekbe telt, mire a kiskutya 
elfogadta új gazdáit. Igazából csak a 
kisfiú került közel hozzá, neki engedte 
csak, hogy megetesse, megsimogassa. 
Később már csak a ház másik felében 
lakó nagymamától tartott.

Egyszer aztán érdekes dolog történt. 
Nagymama ebédet főzött éppen, ami-
kor kopogtak a bejárati ajtón, majd ez 
ajtó túloldalán egyre erőteljesebb ka-
parászást hallott. Kinyitotta az ajtót, és 
láss csodát!... A küszöbön ott toporgott 
az apró termetű kutya. Farkát csóvál-
va szaglászott, míg végül beszaladt a 
konyhába, ahol meg sem állt az illato-

zó sütőig. Ott aztán leült, s miközben 
a nyálát csurgatta, esengő szemekkel 
nézett az idős asszonyra.

– Éhes vagy? – nevette el magát 
Nagymama. – Gyere, megetetlek.

Az első, szaftos porcogó elfogyasz-
tása után, megtört a jég. Mire teljesen 
kiürült a kutyatál, örök barátság szövő-
dött a félénk kiskutya és az idős asz-
szony között.    

   Lévay Mária
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A mostani bérmálással egybekötött 
szentmise különleges alkalom volt vá-
rosunk és a fonyódi római katolikus kö-
zösség életében. Idén lett száz eszten-
dős a plébánia, amelynek létrehozása 
Ripka Ferenc bélatelepi villatulajdonos, 
Budapest egykori főpolgármesterének 
ötlete volt. Ebben a folyamatban már 
nagy szerepe volt Ify Lajos plébános-
nak is, aki koordinálta a kápolna kibő-
vítését is.

A szentmisét Varga László katolikus 
pap, a kaposvári egyházmegye püspöke 
celebrálta, aki szívesen fogadta a felké-
rést és szeretettel köszöntötte a meg-
jelenteket. 

“Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm 
a köszöntést, örülök, hogy ennyien ösz-
szejöttünk és annak is örülök, hogy sok 
az ismerős arc... Ezt a szentmisét a bér-
málkozó fiatalokért, családtagjaikért, 
illetve a bérmaszülőkért ajánlom fel.” - 
kezdte a misét Varga László.

A katolikus egyházban a bérmálás 
(latinul confirmatio, jelentése ’megerő-
sítés’) olyan szertartás, melynek során 
kézrátétel vagy felkenés útján közve-
títik a Szentlélek ajándékait a bérmál-
kozó számára. A katolikusoknál a hét 
szentség egyike. A római szertartásban 

Szeptember 4-én, pénteken az al-
sóbélatelepi Szent Anna kápolnában a 
hívek és a Bencés Diákszövetség tagjai 
ünnepi szentmisén közösen emlékeztek 
az egykori pannonhalmi tanár, Faggyas 
Edvin atya halálának 50. évfordulójára. 

Az egybegyűlteket Nógrádi László, 
a Bencés Diákszövetség elnöke kö-
szöntötte, a koncelebrációs szentmisét 
Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi ér-
sek, volt pannonhalmi diák és Neumajer 
Zoltán plébános úr mondták. Edvin 

Száz éves a Nagyboldogasszony Plébánia

Emléktábla avatás az alsóbélatelepi Szent Anna kápolnában

a keresztség után évekig tartó hitokta-
tást követően kapják a bérmálást és az 
eukhariszttiát, mely keresztény beava-
tásuk csúcspontja. 

A bérmálkozók (hívek) mind a szó-
székhez járultak és megosztották kö-
nyörgéseket az egyházzal.

"Könyörögjünk Ferenc pápánkért, a 
bérmáló László püspök atyáért és min-
den püspökért, hogy a bérmálásokban a 
Szentlélek átadása által tegyék tökéle-
tessé Isten népét. Hallgass meg Urunk!" 
- fogalmazta meg Iváncsics Léna bér-
málkozó.

A plébánia létrejöttéről és Ify Lajos 
plébánosról Varga István helytörténész 
emlékezett meg beszédében. 

"A bélatelepi villatulajdonos, buda-
pesti gázgyárigazgató Ripka Ferenc ve-
tette fel az ötletet, hogy a fonyódi római 

katolikus egyházközség önállósítsa ma-
gát, s elérte Fonyód egyik földbirtoko-
sánál, gróf Zichy Bélánál, hogy 100 hold 
területet adjon a birtokából, amely meg-
alapozta azt, hogy 1920 augusztusában 
megalakulhasson az önálló fonyódi ró-
mai katolikus plébánia.

Ennek első plébánosa volt az 1893-
ban Keszthelyen született Ify Lajos. Szü-
lei Badacsönytördemicen házasodtak 
össze, édesanyjának a környéken voltak 
családi kötődései – ennek később még 
lesz jelentősége. Ify Lajos a pécsi kö-
zépiskolában tanult, majd a teológiát is 
ott végezte el. 1917-től Baranya megye 
több kisebb településén szolgált, de visz-
szavágyott a Balaton környékére. A gyö-
nyörű fekvésű Fonyód és annak kicsiny 
kápolnája rabul ejtette, s 1920 júniusától 
már Fonyódon kezdett hozzá a szellemi 
és hamarosan a fizikai építkezéshez."  - 
mondta el Varga István.

A szentmise végén a püspök úr meg-
áldotta a templom falán elhelyezett két 
emléktáblát, amelyek méltón emlékez-
nek meg Ify Lajos plébánosról és Major 
Ferenc székesfehérvári orvosról, akik-
nek a most is álló templomot köszön-
hetjük.

atyáról, a tanárról egykori 
tanítványai szóltak. A szer-
tartás végén az érsek úr 
megáldotta a kápolna belső 
falára elhelyezett emléktáb-
lát.

Edvin atya (Faggyas Ed-
vin István 1919-1970) 50 
évvel ezelőtt vendéges-
kedett Alsóbélatelepen a 
Bacsák villában. Bacsák 
György tudós, polihisztor a bencés diá-
kok számára sátortáboros szálláshely-
nek ajánlotta fel házának kertjét, ezzel 
is kifejezve háláját a rendnek a második 
világháború során, illetve után nyújtott 
segítségért.

Edvin atya 1970. augusztus 9-én 
az alsóbélatelepi kápolnában tartott 
szentmiséje közben, 51 éves korában 
szívrohamot kapott. Még akadozva fel-

olvasta az első olvasmány 
utolsó mondatát: „Vedd el 
Uram, életemet, én sem 
vagyok különb atyáimnál”, 
majd a graduálé kezdetét: 
„Áldom az Urat minden idő-
ben, szüntelenül zengem 
dicséretét. Boldogan dicső-
ítem Istent”, amikor össze-
esett. Hiába a gyors orvosi 
segítség, az ismétlődő szív-

rohamoktól meggyötört test aznap este 
visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Emléke előtt tisztelgett a gimnázium 
nevében a Bencés Diákszövetség, vala-
mint Fonyód és Alsóbélatelep hívőinek 
közössége.

  Alsóbélatelepi
  Fürdőegyesület
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Fonyódi Hírmondó

Tizedszer futottak közösen a Fonyódiak
Immár tíz esztendeje, hogy a Csa-

ládi Futónap meghatározó eseménye 
a szeptember hónapnak Fonyódon. 
Általában a hónap második felének 
egyik vasárnapján kerül megszerve-
zésre, idén szeptember 20-ára esett a 
választás.

Kitűnő idő, nem túl meleg, de nap-
fényes délelőtt várta a mozogni vágyó-
kat. Ilyenkor szó szerint a város apraja 
s nagyja megmozdul, hiszen mire elju-
tottunk a jubileumi alkalomig, addigra 
már komoly hagyományai lettek ennek 
a sportrendezvénynek. Különösképpen 
most, hogy a koronavírus világjárvány 
miatt a szokottnál kevesebb rendez-
vény, mód van a találkozásra, beszél-
getésre. A futónap azonban sport-
esemény, amelyet semmilyen jelenleg 
érvényben lévő korlátozás nem érint, 
ezért a szervezők az idén is megtartot-
ták ezt az alkalmat. Közel 160 fő gon-
dolta úgy, hogy ezen a napon megmé-
retteti magát, tették ezt úgy, hogy első 
alkalommal volt lehetőség választani 
egy rövidebb, s egy hosszabb útvonal-
ból. A rövidebb táv a már megszokott 

módon főleg a Fürdő utcában kijelölt 
pályán zajlott, a Botond utca volt a 
képzeletbeli határvonal, ahonnan visz-
sza kellett fordulni, így közel 2500 
métert teljesítettek a mozogni vágyók. 
Akik nagyobb kihívásra vágytak, azok-
nak több mint 5500 méteres pályát 
álmodtak meg a rendezők, az útvo-
nalba beleépítve a festői panorámát 
nyújtó Árpád parti rekortán pályát is. A 
többség a rövidebb pályát választotta, 
merészebb célt kevesebben tűztek ki 
maguk elé.

Minden évben komoly összefogás 
övezi a futónapot, hiszen mint Erdei 
Barnabás szervezőtől megtudtuk, a 
tombola – felajánlásokat és a helye-
zettek díjait helyi és környékbeli cé-
geknek, vállalkozásoknak köszönhetik. 
A legnagyobb partner Fonyód Város 
Önkormányzata és a Városüzemelte-
tés, azonban a díjakhoz sokan járultak 
hozzá: a kikötői üzletsoron több ven-
déglátó vállalkozó, a Fonyód Média 
Kft., Varga István helytörténész, Kaje-
tán Jácint fotós, de még Csiszta fürdő 
és a boglári kalandpark is. 

A hosszú távot Vörös István nyerte, 
amin már senki sem lepődött meg, hi-
szen csak akkor nem nyer, ha nem vesz 
részt az eseményen. A rövidebb távon 
már több győztes is volt, korcsopor-
tokra és nemekre bontva a mezőnyt: 
a leggyorsabb óvodás fiú Kiss Ábel, a 
leggyorsabb óvodás lány Kajetán Anna 
volt, az alsó tagozatos diákok közül a fi-
úktól Demeter Mózes, a lányoktól Mezei 
Tűzvirág lett első, a felsősök közül leg-
gyorsabban Zeke Zalán futott, a közép-
iskolák legfürgébb versenyzője Miszi 
István lett. A legtöbb fővel nevezett csa-
pat a Csiripcsőr ovis csoport volt, míg a 
legnagyobb létszámban résztvevő csa-
lád a Kardos és a Németh família volt. A 
hosszú távon futó legidősebb személy 
Kiss Ferenc, rövidebb távon pedig Ga-
lambos Elemér volt a korelnök. 

A résztvevők a közösségi élmény 
mellett az Önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően egy ajándék pólóval 
is gazdagodtak, amely megörökítette 
a jubileumi alkalmat. Reméljük, hogy 
jövőre is találkozunk és egy jót futunk 
együtt! 

Fonyódi Diáksport Egyesület: bravúr
Fonyódon kezdtük el az U19-es lány 

nagypályás floorball bajnokságot! Az 
első fordulóban az Eger csapatát fo-
gadtuk hazai pályán.

Az egri csapat irányította a játékot. 
Nagyon sok hibával és rossz döntések-
kel játszott a csapatunk. A második 20 
percben az Eger 4:1-re vezetett!

Aztán az utolsó 20 percben ritmust 
tudott váltani a FODE és egy gyorsabb, 
koncentráltabb játékkal ki tudtunk 
egyenlíteni, majd a végjátékban meg-
nyerni a mérkőzést.

FODE - EGER 6:4
Hatalmas gratuláció! Hajrá FODE!
              Kolozs László fotó: Csermely Sándor
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Megkezdték szereplésüket a Petőfi 
SE felnőtt labdarúgói a 2020/2021-es 
pontvadászatban. Az előző szezon a 
koronavírus világjárvány okán nem fe-
jeződhetett be, illetve 19 fordulót kö-
vetően szüntette be a szövetség a baj-
nokság küzdelmeit. Akkor a Fonyód 10 
győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vere-
séggel, 49 rúgott és 39 kapott góllal, 34 
ponttal a hetedik helyen állt. 

A keretben volt némi változás a nyári 
szünetben: Böszörményi Richárd Mező-
csokonyára, Andermann Máté és Bór 
Norbert Karádra, Valkó Dávid Somogy-
várra igazolt, Marci Róbert Lengyeltóti-
ból, Bogdán Krisztián pedig Kiskorpád-
ról érkezett Fonyódra.  

A nyári szezonkezdet Lengyeltótiban, 
szomszédvári rangadón indult, ahol 
a fonyódiak 4-1-es, magabiztos győ-
zelmet arattak Baranyai Dávid játékos 
- edző irányításával. Az újonc Bogdán 
Krisztián góllal debütált, eredményes 
volt még Geiszt Tamás, Valkó Tibor és 
dr. Molnár Ákos is. 

Az első hazai mérkőzés ugyan gólzá-
poros volt, de nem úgy sikerült, ahogy 

2020. 10. 03. 15:30
FONYÓDI PETŐFI SE - ÖREGLAKI MEDOSZ SE

2020. 10. 10. 15:00
MEZŐCSOKONYA SE - FONYÓDI PETŐFI SE

2020. 10. 17. 14:30
FONYÓDI PETŐFI SE - ZAMÁRDI PETŐFI SE

2020. 10. 24. 14:30
BALATONFÖLDVÁRI SE - FONYÓDI PETŐFI SE

2020. 10. 31. 13:30
FONYÓDI PETŐFI SE - BÖHÖNYE KSE

LABDARÚGÁS: ŐSZI SORSOLÁS

Szomszédvári diadal a nyitányon
vártuk: a Balatonszabadi 3-2-es sikert 
aratott a József utcában. A Petőfi SE 
gólszerzői Valkó Tibor és dr. Molnár 
Ákos voltak. 

Karádon a harmadik fordulóban volt 
jelenése a PSE labdarúgóinak, az első 
45 perc hajrájában két gólt kaptunk. A 
második félidőben Kristóf György szé-
pített, majd egy újabb hazai góllal ket-
tőre nőtt a különbség. Végül azonban 
sikerült a bravúros pontmentés a hajrá-
ban, köszönhetően az egyik új igazolás, 
Bogdán Krisztián, valamint a gólfele-
lős, Valkó Tibor találatának. A 3-3-as 
végeredmény a 91. percben alakult ki, 
az igazsághoz azonban hozzátartozik, 
hogy korábbi játékosunk, Vajandt Gyula 
a 80. percben a kiállítás sorsára jutott, 
még 3-1-es hazai vezetésnél. 

A Balatonszemes elleni hazai mérkő-
zésen, bár Geiszt révén a hazai alakulat 
szerzett vezetést, ám a folytatásban a 
vendégek felülkerekedtek és 3-1-es vég-
eredménnyel távoztak Fonyódról.

Idegenben jobban megy, ez kiderült 
a Kaposfőn rendezett bajnokin is, mert 
a jó formában futballozó Geiszt Tamás 
vezérletével 5-1-es, fölényes sikerrel 
tértek haza a PSE labdarúgói. Geiszt 
egymaga 4 gólt vágott, a harmadik ta-
lálatot Valkó jegyezte.

Hazai pályán először a Balatonbe-
rény elleni mérkőzésen sikerült pontot 
szerezni, de akkor mindjárt hármat is. 
A hatodik fordulóban Bogdán Krisztián 
találatával és a már menetrendszerű 
Geiszt góllal sikerült 2-0-s eredménnyel 
itthon tartani a három bajnoki pontot.

2020. 11. 08. 13:30
BERZENCE SE - FONYÓDI PETŐFI SE

2020. 11. 15. 13:30
SOMOGYVÁR K.Ö.SE - FONYÓDI PETŐFI SE

2020. 11. 21. 13:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KISKORPÁDI SE

Szeptemberben remek hangulatú 
ranglistaversenyekkel és élményekkel 
gazdagodhatott egyesületünk. Az újra 
fokozódó veszélyhelyzet ellenére, az 
egészségmegőrzés jegyében hozott 
intézkedéseket betartva zajlott már 
Ábrahámhegyen is az RS Fevák sze-
zonzáró- és az O’pen Skiffek közös 
ranglistaversenye szeptember elején. 
A kétnapos verseny szélcsendben telt, 
kiváló türelem- és csapatformáló erővel 
bírt. Az északi-parti ranglistaversenyen, 
O’pen Skiff hajóosztályban a dobogó 
harmadik fokára Bakai Csongor, fonyó-
di növendékünk állhatott fel. Majd Ta-
tán, szeptember végén a II. O'pen Skiff 
Öreg-tó Kupán a Balatontól távol ugyan, 
de rendkívül jó hétvégével zárhattuk a 
versenyszezonunkat. 

Kiváló őszi versenyek, fantasztikus csapat
Hatalmas utat tettek meg az idei év-

ben versenyzőink, rendkívüli fejlődésük, 
a természeti elemekkel, versenytársaik-
kal és nem utolsó sorban saját maguk-
kal vívott harcaik kikristályosodtak az 
utolsó versenyhétvégén. Nagyon büsz-
kék vagyunk Rátok! Hatalmas köszönet 
és gratuláció illeti felkészítőjüket Kocsis 
Gergő Boldizsárt, aki alkalomról-alka-
lomra mentálisan és fizikailag is felké-
szíti a fent említett nehéz küzdelmekre 
őket (és mellettük RS Fevásainkat is), 
szárazföldön és vízen is támogatva nö-
vendékeit. Köszönjük Deák Balázsnak, 
hogy ez alkalommal is, immár egyetemi 
tanulmányai mellett minden logisztikai 
feladatot koordinált! Gratulálunk Vö-
rös Kiara, egykori növendékünknek az 
elmúlt hétvégén végzett gyakorló ver-

senybírói munkájához! 
Nem utolsó sorban, köszönjük a 

szülőknek, hogy mindannyian eljöttek, 
közreműködtek és Együtt zárhattuk a 
versenyszezont, köszönjük egész éves 
támogatásukat! 

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület
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APRÓHIRDETÉSEK
Napi két órában takarítónőt keresünk a Balaton 
Áruház közösségi tereinek takarítására! Tel.: 
06-30/620-4334

•••
Üdülőjog eladó! Sopron, Harkány, Budapest, 
Mátraszentimre választható, évi 1*7 éjszaka, 
1,5 szobás lakrész, örökölhető, évi fenntartás 
49.000,- Ft. Tel.: 06-30/501-5226

•••
Albérlet kiadó Fonyódon, októbertől áprilisig. 
Tel.: 06-20/508-5217

•••
Társasházkezelést vállalok Fonyódon és 60 
km-es körzetében. Könyvelés, udvari mun-
kák, biztosítás. Érdeklődni:tarsashazkezeles.
somogymegye@gmail.com Tel:06-20/944-
9158

•••
Német nyelvoktatás skype-on, alaptól-felsőfo-
kig. Nyelvvizsgára, külföldi munkára, érettségire 
felkészítés, korrepetálás.Önálló tanulásra vásá-

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;

rolhatók online német nyelvtanfolyamok.Email: 
onlinenyelvsuli@gmail.com Perfektgerman On-
line Nyelviskola

•••
Eladó FÉG típusú gázkonvektor 5.000.- Ft-ért.
Érdeklődni: tel: 06-20/404-3733, e-mail:karolyi.
eva@freemail.hu

•••
Fonyódligeti 1+2-es légkondis nyaraló 70.000,- 
Ft + rezsiért kiadó októbertől júniusig. Érd.: 06-
70/601-8173

•••
Nyugdíjas komoly hölgy, nyáron elfoglalt, ez-
úton várom a 70-es, józan életű úr jelentke-
zését. Anyagiak rendezettek. Tel.: 06-30/601-
4664

•••
Udvaros/Karbantartó munkalehetőség a Hun-
nia Vadgazdálkodási Kft. fonyódi telephelyén. 
Legyél magadra és környezetedre igényes, 
megbízható, rendszerető személyiség, büntet-

len előéletű, rendelkezz jogosítvánnyal. Feladat: 
Telephely épületének, udvarának és környezeté-
nek tisztán-, rendben tartása, karbantartási fel-
adatainak ellátása, kertészeti munkák végzése. 
Az állás teljes munkaidős. Fényképes önéletraj-
zodat és kérdéseidet a hunniavad@hunniavad.
hu e-mail címre várjuk.

•••
Használt emeletes ágy eladó – 18.000 Ft! Ér-
deklődni: 06-30/682-9553

•••
Vállalunk fűnyírást, sövényvágást, sziklakertépí-
tést, nyaralók karbantartását, kisebb házimun-
kát, festés – mázolást. Érd.: 06-30/961-7278; 
e-mail: szspiritkft@gmail.com

•••
Zrínyi Miklós magasépítő technikus, építési vál-
lalkozó, kivitelező. Lakó és nem lakóépületek 
kivitelezése, kőműves munkák, hő-, hang,- víz-
szigetelés, földmunkák, fuvarozás. Tel.:  06-
30/542-8373



Kegyeleti megemlékezés

Fonyód Város Önkormányzatának képviselői  
koszorúval és egy szál gyertyával emlékeznek
azokra, akik már nincsenek közöttünk.

Helyszín: Kossuth erdő - világháborús emlékmű,  
Protestáns templom, Fácános Palánkvár 

Időpont: 2020. október 30. péntek, 15 óra 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.

19 65
Helyszín: Balaton Kollégium, 1956-os emlékmű
Időpont: 2020. október 23. péntek, 17 óra
A megemlékezés ideje alatt díszsorfalat áll az I. Fonyódi Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium.

Aradi Vértanúk Emléknapja

Megemlékezés  
a Palonai Magyar Bálint  
Általános Iskola előtti kopjafánál.

2020. október 6. kedd, 12 óra

A megemlékezés ideje alatt  
díszsorfalat áll az I. Fonyódi  
Gyermekhuszár és Tüzér  
Bandérium.


