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Ez az év más volt, mint a többi
Az idei év nem a jó gazdálkodásról, 

nem a pénzügyi stabilitásról, és nem a 
beruházásokról szól, mint az előző évek 
évértékelői. Idén emberségből, fegyel-
mezettségből, segítőkészségből, ösz-
szefogásból vizsgáztunk kiválóra.

Az idei év költségvetés tervezése 
is jól alakult, megvívtuk csatáinkat az 
intézmények és a cégek vezetőivel és 
6 %-os béremelés mellett tudtunk ter-
vezni közel 120 millió Ft saját forrású 
fejlesztéssel is. Alig vártuk a tavaszt, 
hogy tudjuk folytatni lendületes fejlő-
désünket, amikor nemzeti ünnepünk 
előtt olyan ellenséggel találtuk szembe 
magunkat, amire még nem volt példa 
ebben az emberöltőben. Voltak, akik 
pánikba estek, voltak, akik nem vették 
komolyan a veszélyt, nekünk sikerült a 

realitások talaján maradnunk. Nem til-
tottuk ki a nyaralóinkat, nem zártuk le 
a közterületeinket, piacunkat, de elvár-
tuk a fegyelmezettséget, a szabályok 
betartását és segítséget nyújtottunk 
a bajba jutottaknak. Jó példával elöl 
járva elsőként varrtunk és osztottunk 
maszkot az embereknek a cseppfertő-
zés elkerülése miatt. Dolgozóink és a 
kesztyű üzem dolgozói több ezer masz-
kot varrtak, hogy segítsenek a váratlan 
veszélyhelyzetben. Könyvtárunk első-
ként gondoskodott olvasóiról a könyvek 
kiszállításával, jó példát mutatva más 
településeknek is. Azok a dolgozók, 
akik munkakörükben nem tudtak dol-
gozni, más területen hasznosították 
tudásukat. Ki maszkot varrt, ki bevásá-
rolt a rászorultaknak, ki pedig városunk 

szépítésében vette ki részét, segítve a 
Városüzemeltetést. Jó volt látni, hogy 
segítettük egymás munkáját, jó volt 
megtapasztalni, hogy mindenkire lehe-
tett számítani. Köszönet érte még egy-
szer mindenkinek!

Örültünk, hogy megúsztuk a járvány 
első hullámát, aztán jött a megkönnyeb-
bülés és vele együtt a nyaralók töme-
ge. Mindenki örömére volt szezonunk, 
amely során helyt álltunk, mindenki 
megelégedésére. Nem várt vendégse-
reg érkezett a Balatonra, így pótolva az 
elmaradt tavaszt és nyárelőt. Nagyon 
szép őszünk is volt, mind az időjárás, 
mind a vendégek tekintetében. Tudtuk, 
hogy fel kell készülnünk a téli időszakra, 
amikor újra támad a vírus. De most már 
fel tudtunk készülni, számítottunk rá, 
nem ért meglepetésszerűen. Képeztünk 
tartalékokat, megtanultuk kezelni a hí-
reket, a megjelenő kormánydöntéseket, 
a karanténokat. A betegek, a karantén-
ba helyezettek számíthattak ránk! 

Önkormányzatunk működése gaz-
daságilag és pénzügyileg továbbra is 
stabil. Ez biztosítja a hatékony védeke-
zést, óvjuk egészségünket, időseinket, 
a gazdasági következményekkel majd 
közösen megbirkózunk.

Most, amikor e sorokat írom, még 
„vírusmentes” övezet vagyunk, a tesz-
teltek csak kettő százaléka lett pozitív. 
Ő is tünetmentes. Bízunk benne, hogy 
így is marad.

Továbbra is kérek mindenkit a sza-
bályok betartására, még ha az nem 
is tűnik elsőre „jó ötletnek”. Mert nem 
vagyunk azon információk birtokában, 
mint akik e döntéseket meghozzák. Ne 
hallgassunk az okoskodókra, ellendruk-
kerekre, mert a káosz kiszámíthatatlan.

Köszönöm mindenkinek a felelős-
ségteljes hozzáállást, a szabálykövető 
magatartást és azt, hogy vigyázunk 
egymásra.

Bízzunk Magunkban és Higgyünk Is-
tenben!

Áldott, békés ünnepeket és vírus-
mentes új esztendőt kívánok minden-
kinek!

  Hidvégi József 
  Polgármester

Megbecsüljük időseinket!

Telt ház volt a strandjainkon!
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Egészségügyi Nonprofit Kft.

Intézmények,
cégek működési 
rendje az ünnepi 

időszakban
Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelein-

ket és Partnereinket, hogy a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal 2020. decem-
ber 21. - 2021. január 4. között igaz-
gatási szünetet tart. Az igazgatási 
szünet ideje alatt az ügyfélfogadás 
teljes mértékben szünetel. Az igaz-
gatási szünet alatt észrevételeiket, 
kérdéseiket az info@fonyod.hu nyil-
vános elérhetőségünkön tehetik 
meg. 

Együttműködésüket és megérté-
süket köszönjük.                                            

  Nagy Brigitta
  sk. jegyző

Hétköznapokon délelőtt 9 és 
11 óra között az alkalmazottakon 
kívül kizárólag a 65. életévét betöl-
tött személyek tartózkodhatnak az 
élelmiszerboltokban, drogériákban 
(vegyi áru, háztartási cikkek, pipe-
re) és gyógyszertárakban.

Ugyanez a szabály érvényes 
hétvégén is, de szombaton és va-
sárnap reggel 8 és 10 óra között 
érvényes a védett idősáv.

Az üzleteket a nap bármely sza-
kában látogathatják az idősek, a 
fiatalabb korosztállyal együtt, te-
hát az idősek bármikor mehetnek 
boltba, de a megadott védelmi 
idősávban csak 65 év felettiekkel 
vásárolhatnak.

A rendelet 2020.11.24. keddtől 
érvényes!

A koronavírus járvány miatt a szak-
rendelések rendelési ideje változhat, 
megjelenés előtt kérjük, telefonon ér-
deklődjenek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyógyin-
tézetünkbe a jogszabályi előírások szi-
gorú betartása mellett léphetnek be!

A recepció előterében 5 embernél 
több egyszerre nem tartózkodhat. Kér-
jük, hogy tartsanak egymástól másfél 
méter távolságot! A recepción hőmér-
séklet mérés történik. Maszk viselése 

Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód 
A szakrendelések 2020. december 26. 
és 30. között elmaradnak.
Ügyelet: munkanapokon 16.00-tól más-
nap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon reggel 8-tól másnap 8 óráig.
Telefonszám: 06-85/360-050

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
2020. december 24. és 2021. január 3. 
között zárva tart.
Nyitás: 2021. január 4. hétfő.

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola
2020. december 18. és 2021. január 4. 
között téli szünet.

Fonyódi Járás Szociális, Család- és 
Gyermekjóléti Központ
2020. december 23-ig 8-16 óra között 
nyitva.
2020. december 24-től 26-ig zárva.
2020. december 27-től 31-ig 8-16 óra 
között nyitva.

Könyvtár
2020. december 23. 9-13 óra között te-
lefonos egyeztetéssel.
2020. december 24.- 2021. január 3. kö-
zött zárva.
Múzeum
Zárva

Fonyódi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
2020. december 23. és 2021. január 3. 
között zárva.
Nyitás: 2021. január 4. hétfő.
2020. december 27. és 31. között ügye-
letet tart.
Ügyeleti telefonszám: 06-20/380-4728

Fonyód Konyha Kft.
2020. december 18. és 2021. január 3. 
között zárva.
Nyitás: 2021. január 4. hétfő.

A járványhelyzet függvényében a mű-
ködési rend változhat!

Vásárlási idősáv

az épületben kötelező. A maszkot a 
teljes tartózkodási idő alatt folyama-
tosan és szabályosan kell viselni! Az 
épületbe egyedül lépjen be, kísérőt 
csak indokolt esetben engedünk be. 
Maszk és kézfertőtlenítés a kísérő ré-
szére is kötelező. A recepció előteré-
ben elhelyezett kézfertőtlenítő haszná-
lata kötelező.

Megértésüket és együttműködésü-
ket köszönjük!

0685/560-970; 0685/560-980
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Kijárási tilalom és egyéb szigorítások
2020. november 9-én Magyaror-

szág miniszterelnöke újabb fontos 
bejelentéseket tett a koronavírus jár-
vánnyal kapcsolatban. Ezt követően 
rendkívüli felhatalmazással a par-
lamenti képviselők megszavazták a 
következő intézkedések bevezetését 
2020 november 10. kedd éjféltől:

- este 8 és hajnali 5 óra között ki-
járási tilalom lépett életbe, felmentés 
csak a munkába és a munkából haza-
járás során, illetve rendkívüli esetek-
ben lehetséges.

- az éttermek bezártak, csak ház-
hozszállítás lehetséges, az üzemi ét-
kezdék nyitva maradhatnak.

- az üzletek, fodrászatok és egyéb 
kisipari szolgáltatók 19 órakor be kell, 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatalban

2020. november 12. napjától határozatlan ideig
SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS!

Tisztelt Ügyfelek!
A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre és a szigorúbb intézkedésekre való tekintettel,

melyek a járványhelyzet megfékezését célozzák, tájékoztatjuk Önöket:  
ügyeiket ezen idő alatt kizárólag telefonon vagy elektronikus úton intézhetik.

Telefonos elérhetőségeink:
Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-12:00

• központi ügyfélszolgálat: 06 85 562-980
• adóügyek: 06 85 562-982

06 85 562-983
06 85 562-995

• anyakönyvi ügyek: 06 20 279-5779

Elektronikus elérhetőségeink:
E-mail: info@fonyod.hu

Hivatali kapuk:
Fonyódi Polgármesteri Hivatal, FONYODIPMH, KRID: 747240129
Fonyód Város Önkormányzata, FONYODONK, KRID: 548326777

Az anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés során, amennyiben a személyes megjelenés szükséges,
kérjük, hogy szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot egyeztetni.

Szíves megértésüket köszönjük. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírussal kapcsolatban folyamatosan frissülő

információkat az alábbi oldalakon olvashatnak:
- az önkormányzat részéről Fonyód város honlapja: www.fonyod.hu

- a kormány részéről: www.koronavirus.gov.hu

hogy zárjanak.
- a szállodák csak üzleti célból 

fogadhatnak vendégeket, turistákat 
nem.

- általános rendezvénytilalom lé-
pett életbe.

- családi rendezvényeken és egyéb 
magánrendezvényeken legfeljebb 10 
fő vehet részt.

- esküvőket csak lakodalom nél-
kül lehet tartani, az egyházi, illetve a 
polgári szertartáson a szertartáshoz 
szükséges személyek, a tanúk, a szü-
lők és a testvérek vehetnek részt.

 - a temetéseken pedig legfeljebb 
50 fő vehet részt.

-  verseny sportmérkőzéseket zárt 
kapuk mögött lehet csak megszer-

vezni, a szabad téren történő egyéni 
sportolás megengedett, de az amatőr 
csapatsport tilos.

- a szabadidős létesítményeket 
(fittnesz terem, fedett uszoda, múze-
um, színház, állatkert) zárva kell tar-
tani.

- a bölcsődék, óvodák és általános 
iskolák 14 év alattiak számára nyitva 
maradnak, minden más közoktatási 
intézmény oktatása csak online for-
mában lehetséges.

Az intézkedéseket 30 napra vezet-
ték be december 11-ig, de szükség 
esetén meghosszabbíthatják.

          Vigyázzunk egymásra! 
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Pleximaszkok Fonyódnak

Jó úton haladunk 

HINNI ÉS HINNI HAGYNI

TEGYÜK BOLDOGGÁ
A SZEGÉNY GYEREKEKET!

Szívesen fogadunk mikuláscso-
magokat, édességeket, amiket to-
vábbítunk a mélyszegénységben 
élő családoknak.

Felajánlásaikat a következő te-
lefonszámokon történő egyeztetés 
után tudják átadni a szeretetszolgá-
lat részére:

+ 36-30/351-8328;
+ 36-70/608-5551

 Máltai Szeretetszolgálat
 Fonyódi csoportja

A Somogy Megyei Önkormányzat 
is mindent megtesz a koronavírus 
járvány elleni védekezés érdekében. 
A megyei közgyűlés elnöke, Biró 
Norbert korábban bejelentette, hogy 
pályázatot hirdettek a megyei telepü-
lések számára, melynek célja plexi-
maszkok beszerzése volt. Összesen 
108 település 1523 ilyen típusú arc-
védő felszereléshez jutott a megyei 
önkormányzat jóvoltából.

Ennek keretében kerültek plexi-
maszkok Fonyód városába is, melye-
ket november 19-én délelőtt a köz-
gyűlés alelnöke, Huszti Gábor adta át 
Erdei Barnabás alpolgármesternek. 
Összesen 65 darab ilyen védőeszközt 
kapott városunk, amelyeket azok kap-
nak meg, akiknek továbbra is szüksé-
ges személyes érintkezés a munkájuk 
során. Közvetlen kapcsolatot tartanak 
például a gyermekorvosok, a házior-
vosok, az asszisztensek, a védőnők a 
páciensekkel, a hivatalok ügyfelekkel 
foglalkozó munkavállalói, illetve szo-
ciális területen dolgozó személyek is. 

"Arra kérek mindenkit, legyen fegyel-

November első napjaiban kivitele-
ző vállalkozó végzett munkálatokat 
a Sándor utca egy szakaszán, vala-
mint a Ritter közben és a Reviczky 
utcában. Az idei esztendőben a ko-
ronavírus járvány következtében nem 
a megszokott rend szerint zajlanak 
a felújítások, hiszen a városi költ-
ségvetést is érzékenyen érintették 
a pandémia gazdasági következmé-
nyei. Azonban a három legrosszabb 
útszakaszra sikerült elkülöníteni for-
rást, így ezen a három területen már 
megújult útburkolatot használhatnak 

mezett! A szabályok betartásával, a ta-
lálkozások számának csökkentésével, 
mi magunk is tehetünk egészségünk 
megőrzése érdekében." - jelentette ki 
Biró Norbert. 

"Köszönjük a megyei önkormányzat 
segítségét! Vigyázzunk egymásra!" - 
nyilatkozta Erdei Barnabás, Fonyód 
alpolgármestere.   

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség 
szerint mellőzze a személyes ügyin-
tézést, valamint minél inkább csök-
kentse a találkozások számát, ha 
mégis elkerülhetetlen, akkor viselje-
nek maszkot, tartsanak távolságot és 
ügyeljenek a higiéniára.

          szerkesztőség

az érintett lakosok és az autósok, akik 
erre közlekednek. 

A munkálatokat a helyszínen tekin-
tette meg Erdei Barnabás, Fonyód al-
polgármestere: 

"Különleges időket élünk, de ilyenkor 
is fontos számunkra, hogy előre tud-
junk lépni. A költségvetés egyensúlya 
is fontos, ezért azt gondolom, jó úton 
járunk, amikor a büdzsé gondos gazdái 
vagyunk és mégis tudunk ilyen ered-
ményeket felmutatni, mint ez az útfel-
újítás. Lehetőségeinkhez mérten igyek-
szünk folytatni."
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Idén tavasszal elindult egy helyi 
kezdeményezés a Fonyód Média Non-
profit Kft. szervezésében, mely a fo-
nyódi vállalkozókat, termelőket fogta 
össze és a koronavírus járvány ide-
jén biztosított megjelenést a házhoz 
kérhető élelmiszerek, szolgáltatások 
tekintetében. Idén ősszel a járvány 
második hulláma során ismét romlott 

Házhozszállítás Fonyódon

Fonyód Konyha Kft. menüajánlata:
Ebédrendelést az étkezést megelőző nap 14:00-ig fogadunk

a 0685/560-005, 0685/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

11.30. Hétfő Zöldséges gombaleves
Bolognai spagetti

12.01. Kedd Csontleves finommetélttel
Sertéspörkölt zöldbabfőzelék

12.02. Szerda Brokkoli krémleves
Natúr halfilé, párolt rizs, sajtszósz

12.03. Csütörtök Reszelt tésztaleves
Rakott burgonya, csemegeuborka

12.04. Péntek Székelykáposzta
Pogácsa

12.07. Hétfő Tárkonyos raguleves
Darás tészta

12.08. Kedd Francia hagymaleves
Rántott szelet, rizi-bizi, káposzta saláta

12.09. Szerda Paradicsomleves
Stefánia szelet, burgonyapüré, savanyúság

12.10. Csütörtök Legényfogóleves
Rizsfelfújt

12.11. Péntek Karfiolleves
Sertéspaprikás, galuska

12.12. Szombat Kelbimbóleves
Sertésszelet, barna mártás, krokett

12.14. Hétfő Zöldségleves
Paradicsomos húsgombóc, főtt burgonya

12.15. Kedd Zöldbableves
Hentestokány, párolt rizs

12.16. Szerda Daragaluska leves
Vagdalthús pogácsa, zöldborsó főzelék

12.17. Csütörtök Gyümölcsleves
Rántott halfilé, majonézes burgonyasaláta

12.18.Péntek Babgulyás
Diós, mákos kalács

VÁLTOZÁS

+ 150 FT ACSOMAGOLÁS DÍJA 

900 Ft

Értesítjük külsős étkező vendégeinket, hogy 2020.11.11. szerdától a járványügyi helyzetre való tekintettel
az ebédet csak elvitelre, dobozolva tudjuk biztosítani.

Az ebéd ára így csomagolva: 1050,- Ft.
Az ebéd elvitelére 11:00-12:30 között van lehetőség.

Helyben fogyasztás nem megengedett.
Megrendelést és lemondást a megszokott módon fogadunk:

0685/560-006, konyha@fonyod.hu
Az ebédbefizetéseket továbbra is átutalással tudják rendezni.

Kérjük kedves vendégeink megértését és türelmét. 

a helyzet. Ez okból újra lehetőség van 
otthonukba kérni a fonyod.hu-n talál-
ható szolgáltatóktól.

Mi abban tudunk segíteni, hogy ösz-
szegyűjtjük a jelentkező vállalkozáso-
kat, akik így újabb platformon jelennek 
meg, akiknek szükségük van a házhoz 
menő szolgáltatásra, vagy kiszállított 
ételre, nekik pedig lehetőségük van 
egy helyen, listából választani.

Ezúton hívjuk fel a helyi ősterme-
lők figyelmét, hogy aki még nem tette 
meg, bátran csatlakozzon a kezdemé-
nyezéshez! 

Terveink szerint a helyi kézműve-
seket, őstermelőket, és azon vállalko-
zásokat is szeretnénk összegyűjteni, 

akik házhoz ugyan nem szállítanak, 
de akár a karácsonyi ajándékokat is 
megvásárolhatjuk tőlük itt városunk-
ban, ezzel segítve a helyi gazdasági 
szereplőket, illetve kerülve azt, hogy 
nagyvárosok bevásárlóközpontjaiban 
kelljen böngésznünk hosszú órákon 
át, kockázatos körülmények között.

A megjelenítendő információkat a 
media@fonyod.hu e-mail címre vár-
juk! Ezekben maximum néhány lé-
nyeges adat szerepeljen, elérhetőség, 
webcím, közösségi portál elérhető-
sége, röviden leírva, hogy mit kínál a 
vállalkozás.

          Vigyázzunk egymásra! 
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Tisztelt Fonyódiak! Kedves Vásár-
lók!

Szeretnénk fontos kérdéseket tisz-
tázni! Továbbra is működik a Piac Fo-
nyódon szerda és szombati napokon! 

A 1,5 méteres távolságtartás köte-
lező! 

A maszkviselés ajánlott! Kérünk 
mindenkit, hogy viseljen maszkot!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat-
kozó kormányrendelet alapján a közte-

Tájékoztató a Fonyódi Piacról

A Városüzemeltetés esedékes munkálatai

rületeken való maszkviselés szabálya-
it csak a 10.000 fő feletti települések 
önkormányzatai szabályozhatják saját 
hatáskörben. Fonyódra ez nem vo-
natkozik, ezért a maszkviselés eddig 
ismert szabályai (tömegközlekedési 
eszközökön, üzletekben, egészségügyi 
és szociális intézményekben, ügyfél-
szolgálatokon kötelező) a mérvadóak.

           Vigyázzunk egymásra!

Figyelem
Rendelhető a 2021-es Fonyód

naptár, további információ 
és megrendelés kizárólag a 

kajetanjacint@gmail.com e-mail 
címen és a +36-20/523-2203-as 

telefonszámon lehetséges!

Ebben hónapban is kiemelt figyel-
met fordítunk az üzemeltetési felada-
taink közé tartozó területek megfelelő 
működésének folyamatos biztosításá-
ra. Fonyód területét tisztán tartjuk, a 
közterületek, sétányok, gereblyézése, 
seprése, hulladék, levél összeszedé-
se, és elszállítása szintén a feladata-
ink közé tartozik. A Napsugár utca és 
Szivárvány utca közötti csapadékvíz 
elvezető árok és a Piac csapadékvíz 
elvezető árok kitisztítása, karbantar-
tása megtörtént. A Farkasparkban 
parkosítási munkálatokat végzünk. A 
strandokról az összegyűjtött uszadé-
kot folyamatosan elszállítjuk. Az in-
tézményeknél, játszótereken felmerülő 
karbantartási munkákat folyamatosan 
végezzük. A nyár elmúltával a szezo-
nálisan üzemelő épületeket, strando-
kat víztelenítettük, téliesítettük. A tél 

beállta előtt szintén fontos feladat a 
sószóró és hótoló traktorok felkészíté-
se a síkosság mentesítésre, síkosság 
mentesítő anyag tároló kalodáinak 
kiszállítása és feltöltése. Az utolsó fű-
nyírásokat és sövényvágásokat a köz-
területeken elvé-
geztük. Az egy-egy 
vihar okozta letört 
ágakat, kidőlt fá-
kat kivágtuk. A 
temetőt nem csak 
kiemelt alkalmak-
kor, hanem folya-
matosan rendben 
tartjuk. Ugyanígy 
a piac területének 
tisztán tartása és 
a piac WC felügye-
lete folyamatos 
feladatunk. A kö-

zelgő ünnepek miatt kihelyezésre ke-
rülnek a karácsonyi díszfények a köz-
területekre.                                                         

  Kristóf Györgyné
  ügyvezető igazgató

Felhívás! 
Leendő bölcsődés gyermekek 

jelentkezését a 06-85-361-442-es 
telefonszámon, illetve a bolcsode@
fonyod.hu e-mail címen várjuk!

        Heidingerné Ari Edina
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Másfélszeres volt az idei lomhulladék

Köszönet a véradásért!

Az idei évben tavaszról őszre halasz-
tották a lomhulladék kihelyezésének és 
elszállításának időpontját a koronavírus 
járványra való tekintettel.

Változás volt az is, hogy ezúttal a 
Pelso - Kom Nonprofit Kft. nem osztotta 
két területre Fonyódot, mint korábban 
megszokott volt, hanem egyben kezelte 
azt. A hulladékgazdálkodási szervezet 
október végétől kezdte meg a lomok 
begyűjtését és elszállítását, termé-
szetesen idén több időre volt szükség 
mindezen tevékenység vég-
rehajtására.

Különösen azért, mert 
másfélszer annyi lom-
hulladékot helyeztek ki a 
lakosok és az ingatlantu-
lajdonosok a meghirdetett 
időpontra. Amíg 2019-ben 
több mint 224 tonna lomot 
vittek el a városból, addig 
ez idén meghaladta a 340 
tonnát is. Ez egyrészről 
köszönhető annak, hogy 
többen éltek a különböző pályázatok 
fejlesztési lehetőségeivel, mint például 
a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési prog-
ram, másfelől az utóbbi időszakban 
jellemzően bátran költekezett a lakos-
ság, így keletkezett még több felesle-
ges hulladék. Harmadrészt növelte a 
lomhulladék mennyiségét az is, hogy 
továbbra is aktívan mozog az ingatlan-
piac, nyilvánvalóan sok nyaraló, csalá-
di ház és lakás váltott tulajdonost és 
került felújításra, vagy éppen cserélték 
a teljes bútorzatát. 

Köszönjük, hogy 2020-ban is számít-
hattunk Önökre!

A vér mással nem pótolható, így a 
folyamatos, biztonságos véradás fenn-

Bebizonyosodott az is, óriási igény 
mutatkozott az elektrontechnikai és 
elektromos hulladék szelektív, célzott 
gyűjtésére, melyet az önkormányzat 
meghirdetett, a Városüzemeltetés pe-
dig sikeresen lebonyolított. Ez esetben 
is elmondható, hogy az igényeket jócs-
kán meghaladva zajlott le a folyamat. 
Az előre megrendelt 2 konténer helyett 
6 sem volt elegendő az összegyűjtött, 
egyébként veszélyes hulladék elszállí-
tásakor. 

Ezeket összegezve látható, hogy im-
máron fellélegezve gondolhatnánk arra, 
mennyi felesleges lomtól, veszélyes 
hulladéktól szabadítottuk meg Fonyó-
dot. Hogy ez még sincs így, arról csu-
pán néhány renitens tehet, akik vagy 
más településről hordanak városunk 
közigazgatási területére illegálisan hul-
ladékot, vagy jóval a jó előre meghirde-
tett időpontok után helyeznek ki külön-
féle szemetet a közterületekre, csúfítva 
ezzel a városképet, hovatovább szeny-
nyezve a környezetünket.

Bár a Városüzemeltetés utólag is 
igyekezett helytállni és begyűjteni az ut-
cára került szemetet, de nyilvánvalóan a 
kapacitásuk véges és ez így nem mehet 
tovább.

Természetesen minden esetben 
nagy jelentősége lenne a tettenérés-
nek, amely azonban elég kilátástalan 
küldetés, hiszen egyrészt senkire nincs 
ráírva, hogy ilyen tettre készül, másfelől 
esély sincs rá, hogy minden területre őr-
szem figyeljen.

Sokat segíthet, ha vala-
ki ilyet tapasztal, akkor a 
mai modern technika vív-
mányait segítségül hívva 
néhány fényképet, esetleg 
bizonyító erejű videót ké-
szít a mobiltelefonjával és 
eljuttatja a felvételeket az 
illetékeseknek. Azt viszont 
semmiképpen sem javasol-
juk, hogy szóvá is tegye ezt 
bárki, mert ezek az emberek 
nem ritkán konfliktust is fel-

vállalnak, így nem várt következményei 
lehetnek az afférnak. A bizonyítékok bir-
tokában azonban el tudnak járni a ható-
ságok és ha bírságig fajul a dolog, talán 
lehet majd némi visszatartó ereje az 
illegális hulladék lerakással szembeni 
zéró toleranciának is. Hiszen senki sem 
szeretné, ha visszaköszönnének azok a 
másfél évvel ezelőtti állapotok, amelyek 
a nagy berektűz után megmutatták, mi 
is folyt a Csisztai út mentén korábban.

   Gál Tamás

Óriási igény volt az elektronikai hulladék gyűjtésére

tartása a koronavírus járvány időszaka 
alatt is kiemelt fontosságú. A Magyar 
Vöröskereszt tájékoztatása szerint na-
ponta 1600-1800 önkéntes véradóra 
lenne szükség a vérellátás biztosítá-
sához. Fonyódon több évtizedes ha-
gyománya van a véradásnak. Ebből 
következik, hogy vannak fiatalok, akik 
nagyszüleik, szüleik példáját követik.

Véradóink között sok a többszörös 
véradó, örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre több fiatal is szívesen segít em-
bertársain.

Köszönjük az Egészségügyi Nonpro-

fit Kft-nek, hogy biztosítja a helyet a vér-
adás sikeres lebonyolításához!

Hálás köszönet Fonyód Város Ön-
kormányzatának, hogy rendszeresen az 
éves utolsó véradáson megajándékoz-
za a véradókat!

A Somogy Megyei Vöröskereszt és a 
magam nevében kívánok áldott, békés, 
boldog ünnepeket!

 Sándor Éva
 Somogy Megyei Vöröskereszt
 véradás szervezője
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Tisztítsuk meg az Országot!

Időpontfoglalás
a kormányabla-

kokban

November 10-én Fonyód-Ordacsehi 
területén Fonyód Város Önkormány-
zata, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
és a sajtó képviselőinek részvételével 
egy sajtótájékoztató keretén belül feje-
ződött be a programsorozat egy újabb 
állomásának a megtisztítása.

A fonyódligeti Hangár utca végéből 
nyíló Natura 2000-es tetületen egy lá-
togató központ fog épülni. A tájékozta-
tón beszédet intézett a hallgatósághoz 
dr. Rácz András környezetügyért fele-
lős államtitkár, Puskás Zoltán a nem-
zeti park igazgatója és Hidvégi József 
Fonyód polgármestere.

"Elindult a Tisztítsuk meg az Orszá-
got program. Ez egy két éves program, 
2022-ig fog tartani és a legfőbb célja 
az illegálisan lerakott, elhagyott hulla-
dékoknak a felszámolása." - foglalta 
össze dr. Rácz András

Stábunk kérdésére államtitkár úr el-
mondta, hogy ennek a programnak az 
első üteme most indult el, ahol az ál-

lami szereplők, a közút (Magyar Közüt 
Nonprofit Zrt - szerk.), a MÁV, a vízügyi 
igazgatóságok, az állami erdészetek, 
a szóban forgó nemzeti park igazga-
tósága és az önkormányzatok össze-
fogással tisztítják meg országunkat 
az illegálisan lerakott szeméttől. Mind 
a tíz nemzeti park területén folynak a 
munkálatok. A Fonyód-Ordacsehi ré-
szen 713 köbméter hulladékot sikerült 
kitermelni.

"Nagyberekről beszélünk, de kö-
telezően meg kell említenünk kisebb 
alrészleteket: a fehérvízi láp, a Fonyód 
környéki lápok, Ordacsehi berek, me-
lyek országos védettséget élveznek. Ez 
az a környezet, amelyhez csatlakozik 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park leg-
újabb pályázata." - ismertette Puskás 
Zoltán

"Nagyon fontos, hogy a természe-
tünket, a környezetünket óvjuk, védjük 
és semmiképpen ne ilyen szeméttel 
töltsük fel és ezért is fontos számunk-
ra, hogy a látogató központ megépül." 
- osztotta meg gondolatait Hidvégi 
József.

Ez a látogtóközpont olyan látvá-
nyosság lehet, amit azok a turisták 
is felkeresnek majd, akik eddig csak 
átutaztak a városon. Polgármester úr 
üdvözölte az újabb kezdeményezést, 
mellyel Fonyód ismét bővülni fog és 
az ide érkező vendégek, illetve a helyi 
lakosság plusz élménnyel lesz gazda-
gabb.

Mi az a Natura 2000?

Az Európai Unió által létrehozott 
Natura 2000 területek egy olyan össze-
függő európai ökológiai hálózat, amely 
a közösségi jelentőségű természetes 
élőhelytípusok, vadon élő állat- és nö-
vényfajok védelmén keresztül biztosít-
ja a biológiai sokféleség megóvását és 
hozzájárul kedvező természetvédelmi 
helyzetük fenntartásához, illetve hely-
reállításához. Olyan zöld infrastruktú-
ra, mely biztosítja Európa természetes 
élőhelyeinek ökoszisztéma szolgál-
tatásait, valamint jó állapotban való 
megőrzöttségét.

"Ez egy nemzeti örökség, amit 
a természetközeli állapotokban 
megmaradt területeink jelentenek. 

Magyaroroszágon az Európai Uniós 
védelmi hálózatba az ország teljes 
területének 21%-a tartozik bele. Ezen 
kívül még 9% védett, természeti terüle-
tünk van, ebbe beletartozik a Nemzeti 
Park, a tájvédelmi körzet és a termé-
szetvédelmi terület is. Mindezek együtt 
az ország teljes területének mintegy 
harmada, de az egynegyede biztosan 
természetközeli állapotban maradt 
fenn, ami egy hatalmas nemzeti kincs, 
egy hatalmas erőforrás, óriási érték, 
amivel a legtöbb európai ország már 
nem büszkélkedhet!" - ismertette Rácz 
András államtitkár.

           szerkesztőség

A járványügyi helyzetre tekintet-
tel ismét szükségessé vált a járási 
hivatalok ügyfélszolgálatain a ki-
zárólag időpontfoglalással történő 
ügyfélfogadás bevezetése.

Használható: idopontfoglalo.
kh.gov.hu, magyarorszag.hu, 1818-
as telefonszám.

Az interneten elérhető Központi 
Időpontfoglaló Alkalmazásban az 
ügyfelek ügyfélkapu regisztráció 
nélkül is foglalhatnak majd időpon-
tot. Ez alól kivételt képeznek a gép-
jármű ügyintézéssel kapcsolatos 
ügykörök.
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2019 decemberében bizakodva néz-
tünk az eljövendő Újév felé és állítot-
tuk össze programtervünket. Február-
ban még megtartottuk a csoportunk 
tagjainak meglepetésből szervezett 
„Játszunk együtt” vetélkedőt. A helyis-
meretről és a Balatonról szóló játékos 
feladványok és ügyességi feladatok 
nem csupán a magunk örömére ké-
szültek. Megegyeztünk, hogy a vetél-
kedőt a fonyódi családok, közösségek, 
baráti társaságok számára is meghir-

Adventi könyvkereső játék 2020. 
november 27. és december 21. között 
minden hétvégén (szombat, vasárnap)  
Fonyód közigazgatási területén.

A játék ideje alatt 16 db könyvcso-
magot - felnőtteknek és gyermekeknek 
szólót - rejtünk el Fonyód területén. A 
könyvek fellelhető helyét feladvány-
ként adjuk, amit meg kell fejteni a já-
tékosoknak.

Naponta két könyvcsomag, két hely-
színen és a szerencsés megtaláló ha-
zaviheti.

Azok között, akik a könyv keresésé-
re indultak, de a könyvet előtte valaki 
már megtalálta, az ott található kóddal 
regisztrálhatnak a Fonyódi Kulturális 
Intézmények elérhetőségein  és sorso-
láson vehetnek részt a vigaszdíjért.

További részletekért kövessék 
Facebook oldalunkat! 

Országosan általános rendezvénytilalom van érvényben, ezért mind a városi,
mind a civil kezdeményezések, mind az amatőr sportesemények elmaradnak! ! !

A fonyódi NABE visszatekintése 2020-ra

Keresd a könyvet!

detjük. Igazán jól éreztük magunkat és 
örültünk, hogy ezzel az újítással lep-
hetjük meg a fonyódi embereket. 

Rövid idő elteltével azonban minden 
megváltozott. A vírus megjelent az or-
szágban és a védekezés vált a legfon-
tosabb és egyedüli feladatunkká. Tud-
tuk, hogy hosszú időszak elé nézünk 
és a technika segítségével tartottuk 
a kapcsolatot és a lelket egymásban. 
Drukkoltunk a nyárnak, amely a hosz-
szú tavasz után végre megengedte, 

hogy kicsit fellélegezzünk. Habár a 
vírus árnyékában, de közreműködtünk 
a nyári napközi lebonyolításában. Idén 
már ötödik éve, hogy heti egy alkalom-
mal tartottunk a napközis gyerekeknek 
különböző környezet- és természetis-
mereti játékos programokat és helyi 
kirándulásokat. A Fácánosban pedig 
egy igazi időutazásban vehettek részt. 
„Személyesen” Magyar Bálint várkapi-
tány mesélt nekik a palánkvár egykori 
vitézeinek életéről, utána pedig ügyes-
ségi és erőpróbákon mérhették össze 
rátermettségüket.

Összességében elmondhatjuk, hogy 
mindenki nagyon jól érezte magát. Kö-
szönjük szépen Fonyód Város Önkor-
mányzatának és az iskola vezetésének 
a lehetőséget és a támogatást, hogy 
ez idén is megvalósulhatott. Mindezek 
emlékével vészeljük át a vírus második 
hullámát és reménykedünk, hogy 2021 
már könnyebb lesz. Addig is vigyáz-
zunk magunkra és egymásra.

Jó egészséget és boldog Kará-
csonyt kíván mindenkinek a NABE Fo-
nyódi Csoportja.

facebook.com/fonkult vagy bátran 
keressenek bennünket!

Jó játékot és jó olvasást kívánnak a 
Foki dolgozói!

Telefon:
20/380-37-78, 85/900-050

e-mail:
konyvtaros@fonyod.hu
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Jézus születésének ünnepére ké-
szülünk, aki ma úgy mondanánk, 
mélyszegénységben, a városból kita-
szítottan, egy szánalomra méltó he-
lyen, istállóban született. Azért, hogy 
ezzel is kifejezze, éppen a szegények-
kel, a kitaszítottakkal, és az elfelejtett 
emberekkel vállal testvériséget. Vajon 
nem azt akarja-e nekünk üzenni ezzel, 
látva az elszegényedő családokat, 
a magára maradt időseket, a hajlék-
talanokat, hogy ez a mi világunk az, 
amelybe ő újra bele akar születni? Va-
jon hagyjuk-e, hogy Jézus megszüles-
sék bennünk? Ő még azt is felvállalta, 
hogy „a tulajdonába jött, de övéi nem 
fogadták be" (Jn 1,11).

Sok ember lelkéből eltűnt a biza-
lom Isten iránt. Pedig az örök élet 
reménye ott rejtőzik minden ember 
lelkében. Mennyire fontos lenne 
most, a járvány napjaiban ezt a lel-
künk mélyén szunnyadó hitet, újra 
a felszínre hozni! „Kell ott fenn egy 
olyan ország, amit sosem rontunk 
el!” - énekli Zorán. Még ez a dal is 

„Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim,
és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.” (Iz 55,8)

Katolikus miserend
Plébániatemplom: minden hónap első
péntekén 17 óra, vasárnap 9:15; 11 és 

17 óra. 
Szent István kápolna: Nincs szentmise! 

Fonyódliget, Nagyboldogasszony
kápolna: Nincs szentmise!

Alsóbélatelep, Szent Anna kápolna:
Nincs szentmise!

KÉRÉSEK A TEMPLOMBAN
TARTÓZKODÓK RÉSZÉRE,

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG
SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁVAL:

SZÁJMASZK ÉS FERTŐTLENÍTŐ
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Kövessük a templomi segédkezők
útmutatásait, a szabályok betartását!

Vigyázzunk egymásra!

Evangélikus gyülekezeti 
alkalmak 

2020. november 11-től a
koronavírus-járvány okozta

rendelkezések miatt az evangélikus 
istentiszteletek, házi bibliaórák és a

múzeumi kulturális estek elmaradnak.
A veszélyhelyzet elmúltával folytatjuk 

alkalmainkat.

Addig is a Balatonboglári Evangélikus 
Egyházközség facebook oldalán egy 
rövid áhítatot olvashatnak majd "Napi 

falatok" címmel. Adventi köszöntőt
online vagy a Fonyód TV-ben nézhetnek.

Tájékoztatás a Fonyód Médián és
Balatonboglári Ev. Egyházközség

oldalán.

Református Istentiszteletek
rendje

Szabó Levente református lelkész
tájékoztatása alapján a

koronavírus-járvány okozta
rendelkezések miatt a református

istentiszteletek nem látogathatóak. 
Felvételük azonban az interneten 

követhető, a Balatonlelle-Balatonboglári 
Református Egyházközség

facebook oldalán.

Az Egyházközség, illetve a
lelkipásztor elérhetőségei: 

Szabó Levente lelkipásztor:
06-30/282-7481; 

e-mail:
balatonlelle@reformatus.hu 

Édesapám fentről néz rám

Amennyire nehéz nélküled idelent
Olyannyira legyen könnyű neked 
odafent.
Vigyázzanak reád a fenylő csillagok
A nap s a hold mely életedben ra-
gyogott.

Vigyázzon reád a sebes szellő
Vigyázzon reád egy könnyű felhő
Vigyázzon reád a világmindenség
Vigyázzon reád az örök igaz lét.

Édesapám, ki már nincs mellettem
Ki nem fogja már meg két kezem.
Édesapám, kit szívből szeretek
Amíg én élek, soha nem feledlek.

Könnyű legyen a föld, mely 
koporsodon pihen,
Könnyű legyen a menny, hol lelked 
megpihen.
Az idő múlásával, könnyebb lesz 
nekem is,
Édesapám kérlek vigyázz rám fent-
ről is.

Édesapja, Takács József emlékére 
a verset  Harasztosi Péterné Ta-
kács Eszter írta.

sejteti, hogy van ez az ország, s ami 
örömhír, hogy nem csak fent, hanem 
köztünk is lehetséges! Olyan ország 
jött el Jézussal, amely mindent túlél 
és csak ez marad meg!

Az idei ünneplésünkre árnyékot vet 
a járvány. De a sötétségben vegyük 
észre Betlehem fényét, Jézust! Lehet-
nek a körülmények mások, ha belül 
béke és szeretet van, minden a he-
lyére kerül. Áldott, szent Karácsonyt 
kívánok, sötétségben világosságot, 
gyűlölködés fölött győztes szeretetet!

   Zoltán atya

Karácsonyra készülve…
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Az advent hagyománya

Karácsony küszöbén

Az advent szó a latin „adventus Do-
mini” kifejezésből származik, ami any-
nyit jelent: „az Úr eljövetele”. Az ünnep 
az V. század óta ismert, a négy hétből 
álló adventi periódust VII. 
Gergely pápa rendelte el. A 
keresztény kultúrkörben a 
karácsonyt megelőző 4. va-
sárnaptól kezdődő felkészü-
lési időszakot jelöli Jézus 
eljövetelére. A katolikus egy-
ház minden héten szerdán, 
pénteken böjtöt, szombaton 
a hústól való tartózkodást 
rendelt el. A vallási előké-
születeket a böjtön kívül a 
hajnali misék, roráték jelen-
tették. Egyes területeken 
szokás volt, hogy ekkor az eladó sor-
ban levő lányok cukorkát szopogattak 
misére menet, hogy ezzel édesgessék 
magukhoz a kérőket.  Az adventi idő-
szak alatt tilos volt mindenféle mulat-

Karácsony közeledtével mindig 
megrohannak az emlékek. Eszembe 
jutnak ilyenkor mindazok, akik egykor 
széppé, meghitté és maradéktalanul 
boldoggá varázsolták számomra nem-
csak az ünnep-, hanem a hétközna-
pokat is. Istennek hála, nagycsaládba 
születhettem, s már kisgyermekként 
megtanulhattam mindazt, melyet ta-
lán meg sem ismerhet soha az, akinek 
nincs testvére: az önzetlen szeretetet. 

Mivel a háború alatt születtem, 
sok mindenről le kellett mondanunk, 
de mégis elégedett voltam mindig. A 
ránk vigyázó felnőttek szeretete védő-
bástyaként oltalmazott minket, gyere-
keket. S miközben a játék töltötte ki 
napjainkat, észrevétlenül megtanultuk 
mindazokat a dolgokat, amelyek he-
lyes útra terelték lépteinket. Jó volt 
gyereknek lenni, pedig soha nem kap-
tam új ruhát, mindig a nővérem kinőtt 
ruháiban jártam, de eszembe sem ju-
tott, hogy zúgolódjak miatta. Láttam, 
hogy a felnőttek is kopott ruhát horda-
nak, hisz senkinek nem volt pénze öl-
tözködésre, s ha lett is volna, a boltok-
ban szinte semmit sem lehetett kapni.

ság, lakodalom, tánc. 
Az ünnep egyik legismertebb jelké-

pe az adventi koszorú a négy gyertyá-
val. A koszorún meggyújtott gyertyák 

mindegyike egy fogalmat szimbo-
lizál: hit, remény, szeretet, öröm. A 
fogalmakon kívül egy-egy személyre, 
közösségre is utalnak: Ádám és Éva, 
a zsidó nép, Szűz Mária Keresztelő 

Szent János. A gyertyák színe egy 
kivételével lila, ami a bűnbánást és 
a megtérést jelképezi. A harmadik 
vasárnapon rózsaszín gyertyát gyúj-

tunk, az érkező ünnep irán-
ti öröm, illetve Mária anyai 
örömeit hivatott kifejezni. 

A keresztény mitológi-
án kívül pogány elemeket 
is hordoz magában ez az 
ünnep, a melegre, fényre, 
megújulásra vágyódást is 
jelentette. Az egyre sötéte-
dő időszakban fontosnak 
tartották a fény megjelení-
tését, mindezzel a gonosz 
elűzését. A téli ünnepkör 
telis tele van ezáltal külön-

böző szokásokkal, rítusokkal, ame-
lyek egyrészt a következő esztendőt 
kívánják befolyásolni, másrészt a go-
nosz, ártó szellemeket elűzni (például 
a Luca napi kotyolás). 

Amikor látom napjaink árudöm-
pingjét az üzletekben, önkéntelenül a 
háború utáni első karácsonyom jut az 
eszembe. Emlékszem, milyen tiszta, 
őszinte szívvel, gyermeki hittel és biza-
lommal készültem az ünnepre. Advent 
első vasárnapján Édesanyám irányítá-
sa mellett elkészítettük a Jézuska-in-
geket, jócselekedetekkel kicsipkéztük 
őket, s vártuk, hogy Szenteste a kis Jé-
zus karácsonyfával jutalmazza meg jó-
ságunkat. Ajándékot nem vártam, már 
csak azért sem, mert nem tudtam, hogy 
ilyenkor a karácsonyfán kívül ajándék 
is szokott a fa alatt lenni. Addigi rövid 
kis életemben még karácsonyfát sem 
láttam soha, vagy legalábbis nem volt 
emlékképem róla. A nap már leáldozó-
ban volt, amikor meghallottam a csen-
gő hangját. A szívem meglódult, és 
szaladtam boldogan a nővérem után. 
Aztán feltárult az ebédlő ajtaja, s ott 
állt előttem a mennyezetig érő, csillo-
gó karácsonyfa. Ágain gyertyák égtek, 
s nyomban észrevettem a Jézuska-in-
geket is. Mind ott sorakoztak a fán hi-
ánytalanul, keresztanyám szalmaszá-
lakból készített figuráival, nagyapám 

ezüstpapírba csomagolt dióival, fé-
nyesre dörzsölt, piros almáival együtt, 
melyeket napokkal előbb tettünk ki az 
ablakba, hogy az angyalok velük díszít-
hessék fel a karácsonyfánkat. Énekelni 
kezdtünk. Felcsendültek a felejthetet-
len karácsonyi énekek, egyik a másik 
után. Nem hiszem, hogy valaha is lett 
volna ennél boldogabb karácsonyom, 
bár szinte mindegyik élénken él ma is 
az emlékeimben.

Most, amikor egyre több a szegény 
ember, amikor hajléktalanok százai 
dideregnek az utcán, amikor gyerme-
kek ezrei éheznek, egyedül a szere-
tet képes enyhíteni nyomorúságukat. 
Soha ennyire nem volt szüksége még 
a világnak a szeretetre, és soha nem 
voltak még ennyire távol az emberek 
ettől a világot megváltó, nemes érze-
lemtől. Rohanó, túlhajszolt világukban 
valahogy elfelejtettek szeretni, követ-
kezésképpen nem tudnak már igazán, 
szívből örülni sem. Csak a gyerekek 
képesek az önfeledt, tiszta örömre. Ta-
nulnunk kellene tőlük!

   Lévay Mária
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Könyvtár a veszélyhelyzet idején
A koronavírus második hullámá-

ban, a veszélyhelyzet kihirdetése 
miatt ismét bezárt a városi könyv-
tár. Azonban az élet nem állt meg, 
ugyanis a tavasszal, egyedülálló 
módon létrejött házhozszállítási 
szolgáltatás már a második napon 
újra indult. A cél, hogy ebben a hely-
zetben se maradjon senki olvasniva-
ló nélkül. 

„Most leginkább az idősebb és 
mozgásukban korlátozott, betegebb 
emberekhez szállítunk ki könyve-
ket…” - mondta Varga István meg-
bízott intézményvezető. Azon ol-
vasókat, akiknek lehetőségük van 
elmenni a könyvekért, szintén ki 
tuják szolgálni, főbejáratnál való át-
vételi lehetőséggel. „Erről egyébként 
egy minisztériumi állásfoglalásunk 
is van, hogy ez így szabályos...” – 
emelte ki Varga István. Az olvasók 
örömmel fogadták a lehetőséget, 
hiszen már az első héten több tucat 
helyre szállítottak könyvcsomagot 
és új beiratkozókat is regisztráltak 
a könyvtár rendszerében. A gyer-
mekekről sem feledkeztek meg, az 
iskola és óvoda kapujában szintén 
van lehetőség átvenni a kicsiknek 
szánt olvasnivalókat. 

A könyvtár az olvasók kiszolgá-
lásán kívül számos dologgal fog-
lalkozik még. Ebben az időszakban 
például rendszerezik, leltározzák 

a könyveket, újságokat. Ezenkívül 
pedig egy 1952-ből származó, igen 
érdekes levéltári iratgyűjtemény is 
előkerült a napokban, ami segítsé-
gére lehet az intézmény történészé-
nek. Varga István egyébként maga is 
foglalkozik helytörténet kutatással 
és elmondása szerint bár Fonyód 
nem nagy település, mégis igen 
gazdag e témában. Számára akár 

15-20 évre előre is megvannak az 
irányvonalak ezen a téren. A muze-
ális gyűjtemény sokaknak lehet iga-
zi csemege, ugyanis számos levél, 
plakát betekintést enged az elmúlt 
évek világába, feltárja a korábbi ge-
nerációk életét és működését.

Az érdeklődők az alábbi módon 
juthatnak olvasnivalóhoz: 

Az online katalógusunk
elérhetősége:

konyvtar.fonyod.hu
Kérések leadása: 
06-85/900-050

06-20/380-3778
konyvtaros@fonyod.hu

A házhoz szállítás Fonyód köz-
igazgatási területén belül működik, 
hetente, ingyenesen! 

A kezdeményezésre a regionális média is felfigyelt

LIONS hírek
Örömmel vettük, hogy megér-

kezett Wolfhagenből, a testvérklu-
bunktól a kamion az adománnyal, 
melyet ők gyűjtöttek. Minden év-
ben jelentős mennyiségű holmit 
küldenek, filléres börzét tudunk 
belőle szervezni.

Az idén is a Pátria helyiséget té-
rítésmentesen megkaptuk, ennek 
fejében kívül, belül nagytakarítást 
és fertőtlenítést végeztünk. A jár-
ványhelyzetre való tekintettel min-
den óvintézkedést megtettünk és 
betartottunk.

Három napos sikeres progra-
munkat fegyelmezett résztvevők 
támogatták. Segíteni tudtunk rá-
szoruló családoknak, jó érzéssel 
távozott mindenki.

Csapatunk napokon keresztül 
önzetlenül sokat dolgozott a börze 
lebonyolításában.

Lehetőségünk nyílt arra, hogy 
vásároljunk egy ózongenerátort, 
úgy ítéltük meg, hogy mivel az 
óvodának már van, mi az Idősott-
honnak ajándékozzuk az egészsé-
gük védelmében. Ezzel nem csak 
a helyiségeket lehet fertőtleníteni, 
hanem a kisbuszt, a járműveket is.

A kaposvári Anyaotthonnak fo-
gunk még segítséget nyújtani a 
közeljövőben az országos prog-
ram keretében.

Egy fonyódi általános iskolás 
kisfiúnak szemüvegvásárláshoz 
segítséget nyújtottunk.

Mindenki vigyázzon magára, óv-
juk egymást!

           Szolgálunk!
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Vali néni 99 évesIsten éltesse 
Ica néni Településünk egyik legidősebb la-

kója, Párkányi Vali néni november 
közepén töltötte be a 99-ik életévét. 
Tudom, hogy csak a századik szü-
letésnapot tartják nevezetesnek, de 
szerintem a 99-iket megérni semmi-
vel sem kisebb dolog, ráadásul nem 
tudhatom, hogy egy év múlva módom 
lesz-e megköszönteni az ünnepeltet, 
hisz az élet véges, és idős vagyok ma-
gam is. 

Vali nénit régóta ismerem, bár igazi 
barátság csak nyugdíjas éveiben ala-
kult ki közöttünk. Apró, törékeny alka-
ta erős akaratot és mély hitet takart. 
Négy gyermekét egyedül nevelte fel, 
s a háztartás ezernyi dolga mellett a 
munkahelyén is helyt állt. Nyugdíjas 
éveiben, amíg fizikailag bírta, fenn 
a fonyódi plébániatemplomban lát-
ta el a sekrestyési feladatokat. Ké-
sőbb a lánya családjához költözött 
Fonyódligetre. Vasárnaponként itt 
találkoztam mindig vele a ligeti kápol-
nában, ahol én voltam a sekrestyés. 
Általában a lányunokáival jött, akik 
közül valamelyik a mise alatt ellátta 
a ministráns teendőit. Jó volt látni a 
törődő szeretetet, amellyel az unokái 
körülvették. 

Ahogy múltak az évek, Vali nénit 
mind gyakrabban láttam egyedül ér-
kezni a vasárnapi szentmisére. Uno-
kái felnőttek, főiskolára jártak, majd 
férjhez mentek, családot alapítottak. 
Sorra születtek a dédunokák, és Vali 
nénivel együtt örültem magam is a 
növekvő családnak. Később már nem 

volt egész éven át szentmise a ká-
polnában, mert évről évre mind keve-
sebben lettünk. Érthető, hogy a temp-
lomba járók közt lassan barátság 
szövődött, hisz ugyanazokkal az em-
berekkel jöttünk össze a kápolnában 
évről évre. Ezután már csak a nyári 
hónapokban találkoztam Vali nénivel, 
akinek a mozgásán már szembeötlő 
volt az idő múlása. Örült nekem, ami-
kor meglátott, és a régi szeretettel 
kérdezgetett. Jó volt elbeszélgetni 
vele, hisz számtalan érdekességre 
emlékezett városunk múltjából. Aztán 
egyik vasárnap nem jött el misére. 
Aggódtunk miatta, hogy netán beteg, 
pedig csak nem volt, aki elkísérje, és 
egyedül nem mert elindulni. Legkö-
zelebb az egyik misére járó házaspár 
elment autóval érte, és Vali néni újra 
velünk lehetett a szentmisén. 

Vali nénit mindenki szerette, öreg 
és fiatal egyaránt. Gondolom, egykor 
ugyanúgy része volt a fonyódiak éle-
tének, ahogy része lett a miénknek, 
ligetieknek is. Pár éve nem jár már a 
kápolnánkba, mert bizony alaposan 
elszálltak felette az évek. A látása és 
a hallása sem a régi, csupán a lényé-
ből sugárzó kedvesség és szeretet 
maradt a régi.

Drága Vali néni! Rendhagyó módon 
nem vártam meg a századik szüle-
tésnapodat, hanem a 99-iken kívánok 
Neked minden jót. Isten éltessen jó 
egészségben szerető családod köré-
ben!  

   Lévay Mária

Szekeres Lajosné Fejes Ilona 
1921.11.11-én született Fonyó-
don a Fő (akkor Ripka Ferenc) 
utca 44. számú házban. Ott szü-
leivel és két nővérével élt együtt. 
Az elemi iskola elvégzése után 
a Doma kertészetben dolgozott, 
ahol paradicsomot és papri-
kát termesztettek. Tagja volt a 
Fonyódi Lánykörnek, ahol népi 
táncot tanultak, színdarabokban 
játszott, melyeket a környező te-
lepüléseken is bemutattak. 

1950 februárban a farsangi 
bálon ismerte meg a lengyel-
tóti Szekeres Lajos kőműves 
mestert, akivel április 16-án há-
zasságot kötött és Lengyeltóti-
ba költözött. Három gyermeke 
született: 1951-ben Ilona Beáta, 
1952-ben Mariann és 1957-ben 
Lajos. A gyermekek nevelése, 
a kert és a háztartás vezetése 
sok munkát és türelmet követelt 
tőle, amiben példamutató volt. A 
szíve visszahúzta Fonyódra, ami-
kor a régi családi birtokon házuk 
elkészült, visszaköltözött a csa-
ládjával. 1998-ban férje halála 
után Fonyódon kisebb lányához 
költözött, jelenleg is ott él. 99. 
születésnapján köszöntik Őt: 
lányai, fia, vejei, menye, egy fiú 
és öt lányunokája, unokamenye, 
unokaveje, és két dédunokája. 
Isten éltesse!

Csernay József szavaival:
A Jó Isten hallgassa meg
Imádságom e napon
Soká tartson a te élted
Hogy még sokszor csókolhassuk
a kezedet.
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Új műsor a Fonyód TV-ben! 

A 2020-as év utolsó kirándulása

Új, rendhagyó beszélgetős sorozat 
indul „A gyermeknevelés új dimenzió-
ja” címmel. 

A több részes szemléletformáló 
beszélgetés egyaránt szól a mai kor 
gyerekeinek, szülőknek, nagyszülők-
nek, pedagógusnak, és minden olyan 
érintettnek, akik kapcsolatban vannak 
egymással. 

A témakör a méhen belüli idő-
szaktól indul, annak fontosságára 
felhívva a figyelmet olyan látószög-
ből, ami eddig kevéssé ismert. Majd 

Bizonytalanságban voltunk, hogy 
az év elején Székesfehérvárra terve-
zett városnéző sétánkat meg tudjuk-e 
valósítani? Nagyon örülünk, hogy még 
el tudtunk menni, és  egy szép napot 
együtt tölthettünk. 

A Bory vár volt az első, amit meg-
néztünk. A kvarcbetonból épült várat 
Bory Jenő (1879-1959) szobrász-
művész és építészmérnök építette 

a fontos korszakokat, azok problé-
máit, igyekszünk megbeszélni egy-
egy szakemberrel, érintett szülővel, 
mindegyik közegnek megoldást 
találva. Ilyen a tapasztalás, a dac-
korszak, az óvodás, iskolás kor, a 
beszoktatás, beilleszkedés, egyéb 
magatartás/viselkedési zavarok, a 
lázadás, a serdülőkor, a kommuni-
káció, konfliktuskezelés, a függőség 
témakörei. De szóba kerül a média 
kontra mesék világa, a trendi vagy 
egyéniség kérdései is. 

Hogy miért gondoltuk, hogy erre 
szükség lenne? Mert a problémák lé-
teznek, sok emberben rengeteg kér-
dés merül fel a témákkal kapcsolat-
ban, de sokan el sem merik mondani, 
vagy csak pár közeli ismerőssel oszt-
ják meg, sokan kibeszélik magukból, 
de nem szakemberrel, így a kérdések 

megválaszolatlanul maradnak. Ehhez 
kívánunk segítséget nyújtani!

Amennyiben kérdése van a témák 
bármelyikében, küldje meg nekünk "A 
gyermeknevelés új dimenziója" tárgy 
megjelöléssel a media@fonyod.hu 
címre! 

Az új műsor indulása 2021-től vár-
ható! 

          Völcsei Judit

saját tervei és fantáziája szerint 40 
nyáron keresztül a hitvesi szeretet 
emlékére. Lépcsőkön fel és le járva 
alig győztünk betelni a sok érdekes 
látnivalóval: tornyok, szobrok, fest-
mények,  mozaikok, üvegfestmények, 
díszkutak, régiségek, műtárgyak és 
még sokáig sorolhatnám. Székes-
fehérváron élő öregdiák tagjaink is 
csatlakoztak hozzánk. Fürst József 

az állomáson fogadott bennünket, 
Major Sándor kedves párjával együtt 
megvendégelt bennünket, így vidá-
man zártuk a várnézést.  Ebéd után 
jól felkészült idegenvezető segítségé-
vel ismerkedtünk a város történetével, 
nevezetességeivel. Megsimogattuk a 
kedvelt piaci kofa, Kati néni bronzba 
öntött alakjának fényesen csillogó 
orrát is. Jókedvűen, de kissé szomo-
rúan búcsúztunk, mert nem tudjuk, 
mikor találkozhatunk újból. 

Ismét az egyéni megmérettetés ide-
jét éljük, kényszerű helyzet elé állítva 
családokat, közösségeket.  Mozgá-
sunkban ugyan korlátozva vagyunk, de 
a kapcsolatainkat ne hanyagoljuk el, 
tartsuk életben!

Szeretettel köszöntöm új tagunkat, 
Walther Emesét. Érezze jól magát a 
Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak 
Baráti Körében! 

 Kacsó András verséből idézve bí-
zom benne, hogy hamarosan elmond-
hatjuk: 

„… szájkendő – csók, kesztyű – só-
haj mögötted messze-messze.„

       Németh Julianna 
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A Szociális Központ hírei

Ózongenerátor érkezett a Szociális Központba

Intézményünk a fokozódó járvány-
ügyi helyzet ellenére is nyitva tart, szol-
gáltatásaink elérhetőek. Tájékoztatom 
a hozzánk fordulókat, hogy az alábbi 
járványügyi szabályok betartása kötele-
ző az intézményben:

- lehetőség szerint telefonon érdek-
lődjenek, illetve előre egyeztessenek 
időpontot a szakemberrel

- az intézménybe csak szájat és orrot 
eltakaró maszkban lehet belépni és tar-
tózkodni

- az intézménybe történő belépéskor 
a kézfertőtlenítő használata kötelező

Szíves együttműködésüket köszö-
nöm!

November 16-án a Lions Klub kép-
viselői látogattak meg minket és meg-
ajándékoztak bennünket egy ózongene-
rátor készülékkel, mely segít a levegő 
fertőtlenítésében. Az idősek nappali el-
látása folyamatos és biztonságos mű-
ködése érdekében ez a készülék rendkí-
vül hasznos. Nagyon szépen köszönjük 
a Lions Klubnak, hogy gondoltak ránk 
és segítséget nyújtanak a biztonságos 
működés még biztonságosabbá tételé-
ben. Köszönjük!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy intézményünk biztosít helyszínt a 
Fogyatékosságügyi Tanácsadás szol-
gáltatásnak. A tanácsadó Fábián Sán-
dor 2020. december 15-én 9.00-11.30 
között várja az érdeklődőket. Az ügy-
félfogadás gördülékenysége érdeké-
ben kérem, hogy előzetesen időpontot 
egyeztetni szíveskedjenek a 85/560-
212-es telefonszámon. Kérem, hogy az 
egyeztetés során elérhetőséget meg-
adni szíveskedjenek a kollégának, hogy 
amennyiben az ügyfélfogadással kap-

Rendkívül fontos ajándékot kapott a 
Szociális Központ a Lions Clubtól. Az 
ózongenerátor nagyban megkönnyíti a 
dolgozók fertőtlenítési munkáját. 

Egy mondatban összefoglalva így 
hat az ózon a koronavírusra: az ózon 
szabadgyök hatása révén roncsolja 
a vírus lipidburkának kémiai kötése-
it, ily módon tönkreteszi a lipidburkot 
- a vírus elveszíti fertőzőképességét, 
inaktiválódik.

csolatban változás történik, értesíteni 
tudjuk. Köszönöm!

A jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás szolgáltatásunk megújul. Az eddig 
használt jelzőkészülékek lecserélésre 
kerülnek, a továbbiakban a szolgálta-
táshoz nem szükséges a vezetékes 
telefonvonal megléte. Az új készülékek 
kihelyezése a már ellátásban részesü-
lők számára a következő hetekben fog 
megtörténni, az új igényléseket pedig 
majd már ezen korszerű készülékek te-
lepítésével fogjuk teljesíteni. 

A készülékről: egy könnyen kezel-
hető, automatikus funkciókkal ellá-
tott segélyhívó készülékről van szó. 
A segélyhívó készülék egyetlen gomb 
megnyomásával indít hívást, mely vész-
helyzet esetén nagy segítséget jelent. A 
segélyhívó alkalmas a kétoldalú kom-
munikációra mint egy mobiltelefon, a 
készülékbe helyezett SIM kártya, illetve 
a készülékbe szerelt mikrofon és hang-
szóró segítségével. A készülékbe sze-
relt automata kihangosító rendszernek 
köszönhetően, a segélyhívó rövid csör-
gést követően magától fogadja a hívást, 
könnyebbé téve a segélykérő helyzetét.

Vészhelyzet esetén sokkos állapotba 
kerülhet a szervezet, ilyenkor a legegy-
szerűbb, ha magától indít riasztást a 
segélyhívó, a készülékbe helyezett el-
esés érzékelő funkció segítségével. A 

készülék készenléti ideje 2-3 nap, hasz-
nálattól függően. A készülék feltöltése 
körülbelül 3 órát vesz igénybe, 0%-os 
töltöttségről. Amennyiben a segélyhívó 
töltöttségi szintje magasabb, a töltés 
ideje is megrövidül. Az alacsony töltött-
séget a készülék automatikusan jelzi és 
a diszpécser központ is értesítést küld. 
A segélyhívó töltés közben is hasz-
nálható. Kifejezetten idősek számára 
kifejlesztett, illetve leegyszerűsített 
töltési mód. Véletlen riasztás esetén, a 
diszpécser tudtára kell adni, hogy a ri-
asztás véletlen volt, aki ezt nyugtázza 
majd megszakítja a hívást. A véletlen 
riasztásnak semmilyen költségvonzata 
nincs. Tekintettel a készülék mobilitá-
sára bárhol használható, így a lakóhá-
zon kívül – udvaron, kertben, parkban, 
boltban, stb. A megszokott személyzet 
továbbra is rendelkezésre áll, riasztás 
esetén a megszokottak szerint kivonul-
nak a helyszínre és segítséget nyújta-
nak. 

A készülékeket forgalmazó cég 7 
éves tapasztalattal rendelkezik, kiter-
jedt szakmai kapcsolatok birtokában 
vannak. 2019-ben több, mint 7500 hí-
vást fogadtak és kezeltek. Jelenleg 
több, mint 40 intézmény 200 települé-
sén használják az általuk fejlesztett és 
forgalmazott készülékeket.

Bízunk abban, hogy intézményünk 
ellátási területén, Fonyódon és Balaton-
fenyvesen is örömmel és bizalommal 
fogadják ezt a modernizációs törekvé-
sünket, mely jelentős mértékben emeli 
a szolgáltatás színvonalát. 

   Fazekas Aliz

Az ózonnal nagyon óvatosan kell 
dolgozni, mert a tüdőhólyagocskák 
sejtjeinek membránja a vírusmemb-
ránhoz hasonlóan érzékeny, nagyon 
alacsony ózonkoncentrációtól is káro-
sodik.

Használatával nagy hatékonysággal 
pusztíthatók el a levegőben és tárgya-
kon jelen lévő vírusok, baktériumok 
és gombák. Az átadáson részt vettek 
a központ lakói és vezetőjük Fazekas 

Alíz, valamint a Lions Club tagjai: Buni 
Attiláné, Bálint Lehelné és Horváthné 
Toldi Katalin.



18

2020. december

Napjainkban történnek olyan ese-
mények, amelyek mellett nem lehet 
szó nélkül elmenni. Nem elég a koro-
navírus okozta baj, sokan még abból 
is generálnak újabb és újabb prob-
lémákat ahelyett, hogy a tavaszihoz 
hasonló fegyelmezett, együttműködő 
hozzáállással átvészelnénk ezt az 
időszakot is. Hitem szerint ez sikerül-
het, de csak együtt, összefogva!

Nagy port kavart az országban a 
Meseország mindenkié című LMBTQ-
propaganda könyv megjelenése. Az 
LMBTQ egy angol betűszó, a szexuális 
és nemi kisebbségek összefoglalásá-
ra használatos kifejezés. Elkezdődtek 
heves viták, érvelések pró és kontra. 
Annyit kell tudni a mesekönyvről, hogy 
érzékenyítés céllal átírtak klasszikus 
műveket, melynek keretében például 
azonosneműek között szövődik szere-
lem. A viták középpontjában a liberális 
és konzervatív nézetű emberek, szak-
emberek ütköztették véleményüket. Én 
nem venném a bátorságot, hogy minő-
sítsem ezeket, el lehet olvasni mindkét 
oldal állásfoglalásait az interneten. A 
meséknek volt egy valamennyiünkre 
kiterjedő hatása az oviban, vagy a ba-
rátokkal játék közben, amely kérdéseket 
vet fel: Nem a hős királyfi szerepét töl-
töttük be? Nem a hős lovag akart lenni 
minden fiú és a megmentett hercegnő 
mindegyik lány? Azt írták néhányan, az 
érzékenyítés semmilyen szinten nem 
befolyásol. Azért csak okozhat némi za-
vart a gyerkőcökben, hogy a herceg egy 
másik herceggel köt házasságot, nem? 
Biztos, hogy ebben a korosztályban 
ilyen módon kell érzékenyíteni? Miköz-
ben még azzal küzdenek a szülők és a 
pedagógusok is, hogy ne az legyen mér-
ce, kinek milyen karkötője, vagy menő 

ÉRTÉK(T)rend
játéka van, vagy éppen ki, hogy jelenik 
meg az óvodában, szép cipőben, vagy 
sem? Van feladat bőven így is, inkább 
azzal kellene foglalkozni. Szerintem ez 
a vita nem véletlenül lett ilyen heves, 
mert elég érzékeny területet érint. Nem 
hiszem, hogy ennek teret kellene enged-
ni az óvodákban, vagy akár az iskolák-
ban. Minden ilyen típusú identitás, a 
másság vállalása a négy fal közé való, 

senki másra nem 
tartozik. Érthetetlen 
és szükségtelen az 
erőszakos propagá-
lása. Meggyőződé-
sem, ha valakinek 
van ismerőse, akiről 
tudni lehet, hogy 
vállalja másságát, 
de nem reklámozza 
azt úton útfélen, azt 
a többség minden 

további nélkül el tudja fogadni.
Itt érdemes szót ejteni arról, hogy az 

Alaptörvény módosításával a családok 
védelmének és a gyermekek egészsé-
ges családhoz való jogának biztosítá-
sát célozta meg a kormányzat, amely 
válasz a nyílt, erőszakos genderlobbira. 
Bizonyára újabb vitákat szít majd az el-
lenérdekelt felek között ez a kormány-
szintű intézkedés, azonban nem árt le-
szögezni: az, hogy az anya nő, az apa 
férfi civilizációs alapvetés időtlen idők 
óta. Ez a vitathatatlan megállapítás 
kerül bele az Alaptörvénybe. Továbbá 
az is fontos, hogy garantálják a gyer-
mekek születési nemének megfelelő, 
háborítatlan fejlődését, ez pedig válasz 
az említett mesekönyv által feszegetett 
kérdéskörre. 

Egyszer már értekeztem a hagyo-
mányőrzőkről is, amikor internetes plat-
formon olvashattuk, ahogy valaki hamis 
ideológiának nevezte kishuszárjaink te-
vékenységét. Vérlázító volt! Ugyanilyen 
szinten kelt megrökönyödést egy zalai 
nagyvárosból származó hír, miszerint 
az ottani baloldali többségű Képviselő 
- testület döntésével kitiltotta a hagyo-
mányőrzőket a városi megemlékezések-
ről, így a huszárokat is. Bármilyen ideo-
lógiát is gyártottak e döntés mögé, na 
az hamis és vállalhatatlan! Azért is írok 
erről, mert a fonyódi kishuszár - mozga-

lom megszületése ezer szállal kötődik 
ehhez a városhoz. Érzékenyen érinti 
őket, és ezáltal minket, fonyódiakat is, 
ami Zala megyében megtörténhetett. 

„Vedd el egy nép múltját, és azt te-
szel vele, amit csak akarsz”. - mondta 
Talleyrand Napóleonnak. 

Nem volt véletlen, hogy a tiltás el-
lenére a megemlékezéseken meg-
jelentek a huszárok és velük tartott 
szolidaritásból több más település, így 
Fonyód képviseletében néhány hagyo-
mányőrző. Az egész történet rendkívül 
szomorú, de a huszárok összefogása 
mégis példás és üzenetértékű. Vannak 
értékek, amelyeket nem lehet tollvo-
nással eltűntetni! Vannak hagyomá-
nyok, amelyeket nem lehet semmilyen 
erőszakos propagandával elferdíteni. 
De minden rajtunk múlik!  

Boldog Karácsonyt mindenkinek! 

   Gál Tamás
A klasszikus népmesék nagyon népszerűek ma is!

Hatodik éve görbültek a 
botok a Balaton partján

2020. október 22-e és 28-a kö-
zött zajlott az IBCC (Nemzetközi 
Balatoni Pontyfogó Kupa) 2020-as 
versenye. A fonyódi horgászhelyek 
igazi halbőségben részesítették az 
itt versenyző csapatokat! 

A fonyódi Strand utcai strand 
kiemelkedő eredményt hozott. Az 
összfogás - ami idén 15544,73 kg 
volt - 8%-át adta az ezen a helyen 
versenyző három csapat. 

Az átadó ünnepségen tisztele-
tét tette Erdei Barnabás, Fonyód 
alpoglármestere is. Ő adta át a díja-
kat a versenyt megnyerő Mikbaits & 
Moraviafishing.cz csapatának, akik 
összesen 644,95 kg-nyi pontyot 
fogtak meg.
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APRÓHIRDETÉSEK
Kitűnő krimikből álló 12 darabos könyvcsomag 
ezer forintért eladó! Tel.: 06-20/930-9844

•••
Tarokk és Bridge partnereket keresek! Horgász-
stéget vennék! Tel.: 06-30/517-2765

•••
30 éves, nyugatra gyártott LADA eladó! 5 se-
bességes, forgalomból kivonva! Érdeklődni: 06-
30/245-9630

•••
Eladó megkímélt kemping kerékpár 5000,- Ft.
Eladó férfi kerékpár, tárcsafék elöl-hátul, se-
bességváltós, új gumik, új pedálok és tartalék 
tárcsafék betétek. 45.000,- Ft.
Érdeklődni.: 06-70/276-0019

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;

•••
Megkímélt HONDA HRX476 4 ütemű önjárós 
fűnyíró. 50.000,- Ft. VIKING MB 448 fűnyíró 
40.000,- Ft. Új EURÓPA VERTIKA elektromos 
gyeplazító 15.000.-Ft. STIHL BG 86 800W 
lombfúvó 45.000.-Ft-ért eladó. Érdeklődni.: 06-
20/208-1170

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

•••
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.

•••
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

Felkészülten, sok programtervvel és újítással várjuk 
2021-et

Az idei év sok nehézséget hozott. 
A VAGABUND Vitorlás Sportegyesü-
letnek sikerült időben reagálnia a nem 
várt helyzetekre. Pozitívan zárjuk az 
idei évet, felkészülten nézünk elébe 
2021-nek.  

Az idei évben teltházas nyári tábor-
turnusokat, fantasztikus hangulatú ver-
senyeken való szerepléseket és a saját 
rendezésű, fonyódi O’pen Skiff Magyar 
Bajnokságot is meg tudtuk valósítani.  
A legnagyobb eszközállományú bérbe-
adói lehettünk a Balaton-átevezésnek. 

A vírushelyzet miatt júniusban nyitot-
tuk szezonunkat, megvalósítottunk egy 
szárazevezős versenyt az Ergométer 
Szövetség szervezésében, közel 40-
en voltunk. A táborszezonra az utolsó 
pillanatban kaptuk a „zöld lámpát” a 
járványhelyzet enyhülésével. Addigra 
a teljes idei koncepcióval elkészültünk 
és egy hosszútávú felmeneteli vitorlás-
oktatási rendszert is kidolgoztunk. Két 

turnus csillagtúra tábor és felnőtt vitor-
lásoktatásunk is lett szolgáltatásaink 
között. Nagy sikere volt a Szent Iván 
napjához kötött SUP-os programunknak 
is. Izgalmas, élménydús és egészség-
ben teljes szezont zártunk. A táboridő-
szak alatt versenyzőink folyamatosan 
készültek a versenyekre. Bővülő vitor-
lásállományunknak és sikeres oktatási 
rendszerünknek köszönhetően immár 
10 versenyzője van egyesületünknek. 
Kocsis Gergő Boldizsár az RS Feva, 
O’pen Skiff edző az idei évtől. Szemé-
lyének és edzésmechanizmusának is 
köszönhetően az érdeklődők száma és 
a csapat is bővül. A helyezéseken és 
technikákon is látszik a látványos fej-
lődés utánpótláscsapatunkon. Ősszel 
a Keleti-bozót csatornán eveztünk, ter-
vünk egy újév köszöntő evezés január 
elején. Bízunk benne, hogy meg tudjuk 
majd valósítani. 

Elkészítettük már 2021-es edzés- és 

versenynaptárunkat, többféle program-
tervvel és számos ötlettel vágunk bele 
a jövőévbe.  

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület

A Zákányi Kálmán Sportcsarnok bezárt!
Országosan az amatőr sportesemények felfüggesztésre kerültek!

Az egyéni szabadtéri sportok (például gyaloglás, futás, kerékpározás) gyakorlása azonban engedélyezett!



Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag,

Boldog Új Esztendőt kíván
Fonyód Város Önkormányzata

nevében

Hidvégi József
polgármester

Erdei Barnabás 
alpolgármester

Nagy Brigitta 
jegyző

„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, 
hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a 
szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.”

Müller Péter


