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Bizakodva tervezzük a jövőt! 
A mögöttünk hagyott év talán soha 

nem látott, tapasztalt nehézségeket ho-
zott mindannyiunk életébe. A koronaví-
rus járvány váratlanul érintette hazánkat 
és a világot, amely az elmúlt közel egy 
évben alapjaiban változtatta meg az 
emberek munkáját, hétköznapjait, és a 
települések dinamikáját. Ennek letag-

lózó hatása térségünket, városunkat is 
elérte és hosszú évek emelkedő trendjét 
törte meg. Mi is azonnal intézkedtünk, 
úgy, mint Magyarország kormánya, hogy 
ne lehetetlenüljön el az élet településün-
kön. Bizton állíthatom, hogy Önökkel 
közösen sikerült egy a körülményekhez 
képest pozitív évet zárnunk.  Azonban 
azt is tudjuk, az élet nem áll meg.

Tervezzük a következő évet, éveket, 
és a velük járó feladatokat.

Mindannyian tudjuk, hogy egyik nap-
ról a másikra felépíteni a jövőt nem 
lehet. Tudom, hogy az előttünk álló út 
hosszú lesz és kitartó munkára lesz 
szükségünk. Azonban úgy látom, min-
den alapunk megvan arra, hogy derű-
látóak legyünk, hogy higgyünk Fonyód 
sikerében. Mindehhez azonban össze-
fogásra lesz szükségünk. Arra, hogy 
mindannyian a legjobb tudásunk szerint 
végezzük el a reánk bízott feladatot. A jó 
munka fundamentuma az egymás iránti 
tisztelet, a kitartó, kölcsönös bizalom, a 
hosszú távú gondolkodás és hagyomá-
nyos értékeink tisztelete. 

A költségvetés tervezésénél meg-
nyugtató érzés, hogy stabil pénzügyi 
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helyzetből, biztonsággal - de természe-
tesen ésszerű megfontoltsággal - tu-
dunk tervezni. A város fejlődését elő-
segítő forrásokat ezidáig és ezután is 
mindig keresni fogjuk, legnagyobb ter-
veinket továbbra is pályázatokból sze-
retnénk megvalósítani. Pályázati forrá-
sunk van strandok további felújítására, a 

Szaplonczay sétány teljes megújítására, 
és bízunk benne, hogy a Fonyód - Bu-
zsák - Csiszta-puszta kerékpárút projekt 
is elkezdődik. Igazodva az egész du-
nántúli térség és Somogy megye elkép-
zeléseihez, várjuk a 2021-2027 közötti 
ciklus Európai Uniós fejlesztési lehető-
ségeit. Fejlesztéseinknél kiemelt figyel-
met kap a turizmus, hiszen jól látszik a 
trendeken, hogy újra presztízse van a 

balatoni nyaralásnak, a minőségi szál-
lásadásnak, a tömegturizmus helyett a 
minőségi turizmusnak. Ehhez színvona-
las szolgáltatást biztosító intézménye-
ket  kell építenünk.  A következő évben 
át fogjuk venni az új városi sportcsarno-
kot, és élettel fogjuk megtölteni. Bizto-
sítjuk intézményeink, cégeink, gazdasá-

gi társaságaink működését és a járvány 
elmúltával újra civil élettel töltjük meg 
tereinket, strandjainkat, közösségi háza-
inkat, kulturális intézményünket. 

Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánok.

  Erdei Barnabás
  alpolgármester

Megújul a Polgármesteri Hivatal épülete is
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Bővült a Fonyód Kártya elfogadóhelyek listája

Fonyód kártya elfogadó partnerek

Újabb szolgáltatókkal, vállalkozásokkal bővült a 
Fonyód Kártya elfogadóhelyek köre, hiszen négyen is 
partnerként csatlakoztak az önkormányzat kezdemé-
nyezéséhez, ezzel is növelve a kártya értékét. Immár 
közel 20 olyan szolgáltató működik a településen, akik-
nél a kártyát felmutatva kedvezményesen vehetnek 
igénybe különböző szolgáltatásokat a fonyódiak. A 

1. Fonyódi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft.
Kedvezmények az alapár %-ban:
- Fizetős strand – belépő 100 %
- Fizetős kilátó – belépő 100 %
- Kutyás fürdetőhely – belépő 100% / fő 
,  17:00 óra után 100% / eb 
- Városi strand vízi sporttelep vízi sport-
eszközök kölcsönzési óradíjak – 50%
 
2. Vincze Zsolt e.v. – Gyöngyhalász 
Étterem (Kikötői üzletsor)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %
 
3. Hidvégi Bence – HB Nicotiána Bt. 
(Dohánybolt - Dísz tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden termékre 10.000 Ft. feletti vá-
sárlás esetén – alapár 2 %
 
4. Makkos Péter – Makkos Vendéglő
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %

5. Huber & Huber 2008 Kft. - Cafe 
Móló Étterem - (Vigadó tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 10 %
 
6. Pastapronto Kft. - Fapipa Étterem  
(Vigadó tér)
Kedvezmények az alapár 
%-ban:
- étel, ital fogyasztás – alapár 
10 %
 
7.  Óh Zsolt e.v. (Dísz tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- 2.000 Ft vagy a feletti kulcs-
másolás esetén – alapár 10 %,
- gravírozás – alapár 10 %
- bélyegzőkészítés (komplett) - 
alapár 5 %

 8.  Fonyód Média Nonprofit Kft. (Fő 
u. 19.)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- minden hirdetés árából magánszemé-
lyeknek – alapár 10 %

9.  Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
Kedvezmények az alapár %-ban:
Felnőtt étkező vendégek részére egész 
havi étkezés egy összegben való befize-
tése esetén (min. 20 adag) – alapár 5%

10. Ivánszki Csaba e.v. – H2O Mobil-
mosó
Kedvezmények az alapár %-ban:
- magasnyomású mosás, épület és 
homlokzat mosás  – alapár 10 %
- síremlék és műemlék tisztítása és 
impregnálása  – alapár 10 %
- kishajók, lakókocsik és mobilházak 
mosása  – alapár 10 %
- üvegfelületek, reklámfelületek és nap-
elemek tisztítása  – alapár 5 %
- graffiti eltávolítás  – alapár 5 %

11. Balaton Áruház Kft. - Padlás Biszt-
ró (Balaton Áruház 3. emelet)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- szolgáltatások  – alapár 10 %

12. Tóth Margit - Barbakán Kávézó

Kedvezmények az alapár %-ban:
- 3000 Ft-ot meghaladó fogyasztás – 
alapár 10 %
 
13. Sipiczki Mihályné  e.v. (Vigadó tér)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- óriáskerék 1500 Ft esetén 1000 Ft- 
alapár 30%
- dodgem 1000 Ft esetén 500 Ft     - 
alapár 50%
- szimulátor – alapár 50%
 
14.  Major Róbert (Carmen Cavea Kft.)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- színházi belépőjegy - alapár 20%

15. Dr. Dömötör Dóra - Studio-D Hair 
Salon (Balaton Áruház)
Kedvezmények az alapár %-ban:
- Mosás, vágás, szárítás csomag - alapár 5%
-  Hajfestés - alapár 8%

16. Zsiga Csaba e.v. – Menthol kávézó
 Kedvezmények az alapár %-ban:
- étel fogyasztás  – alapár 20 %
 
17. Francsics Rita – FR Hair Salon 
(Blaha Lujza utca 15.)
 Kedvezmények az alapár %-ban:
- hajvágás - alapár 10%
- hajszárítás - alapár 5%

- hajfestés – alapár 15%
 
18. Pap Dominika e.v.  (Bala-
ton Áruház)
 Kedvezmények az alapár 
%-ban:
- alapár 15%
 
19. Schäfer Péter – VS Liget 
Kft.
Kedvezmények az alapár 
%-ban:
- alapár 10%

kedvezmények zömét nem csak nyáron, hanem egész 
éven át igénybe lehet venni!

„Azt gondoljuk, hogy egy város csak így működhet, 
hogyha az önkormányzat is ad bizonyos kedvezményeket 
a fonyódiaknak, de a fonyódiak, a kereskedők, szolgálta-
tók is kedvezményeket adnak az állandó lakosoknak…” - 
fogalmazta meg Erdei Barnabás alpolgármester.
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Nem kell illetéket
fizetni a CSOK-kal
vásárolt ingatlanok
esetében

Januártól nem kell illetéket 
fizetni a családi otthonteremtési 
kedvezménnyel (CSOK) vásárolt 
ingatlanok esetében - közölte a 
családokért felelős tárca nélküli 
miniszter.

Novák Katalin azt mondta, 
hogy január 1-jén elindult Ma-
gyarország legnagyobb otthon-
teremtési programja, amelynek 
egyik eleme, hogy azoknak, akik 
CSOK-ot vesznek igénybe új 
vagy használt ingatlan vásárlá-
sához, nem kell illetéket fizet-
niük.

Ez egy nettó 40 millió forintos 
ingatlan esetében az áfa 27 szá-
zalékról 5 százalékra csökken-
tésével és az áfa visszaigénylé-
sének lehetőségével együtt több 
mint 10 millió forintos megtaka-
rítást jelenthet - emelte ki.

A miniszter emlékeztetett: 
a CSOK-ot új vagy használt in-
gatlan vásárlásához és építke-
zésre egyaránt szinte mindenki 
igényelheti, aki gyermeket nevel 
vagy szeretne. Meglévő gyermek 
esetén nincs életkori határ - tette 
hozzá Novák Katalin.

Minden élet számít!
Elindult az előzetes regisztráció a 

koronavírus elleni oltásra. Az oltás 
önkéntes és ingyenes. Amennyiben 
szeretné beoltatni magát, regisztrál-
jon most és értesüljön elsőként a vak-
cinával kapcsolatos információkról és 
teendőkről!

Regisztráció az alábbi linket beírva 
lehetséges:  

https://vakcinainfo.gov.hu/
Magyarország már eddig is 17,5 

millió adag oltóanyagot kötött le több 
tíz milliárd forint értékben. A lekötött 
oltóanyagok között találunk oxfordi 
és amerikai vakcinákat is, a kormány 
emellett izraeli, kínai és orosz fejlesz-
tőkkel is tárgyal.

A gyógyszerbiztonság terén Ma-
gyarországon világszínvonalú szak-
emberek dolgoznak. Bármilyen 
vakcina használata csak a szigorú 
hatósági vizsgálatok elvégzése után, 
a szükséges engedélyek birtokában 
lehetséges. 

A védőoltások beadása oltási terv 
alapján történik majd a kijelölt oltópon-
tokon. Az engedélyezett vakcina/vakci-
nák típusától is függ majd, hogy hány 
oltásból áll majd az oltási sorozat, illet-

ve meddig tart a védettség. A Magyar-
országon engedélyezett vakcinákról és 
az általuk kialakított védettségről ezen 
a honlapon adunk ismertetőt. 

Az oltás iránti igényt a honlapon 
lehet jelezni, regisztráció útján. 60 év 
feletti nyugdíjas honfitársaink a szá-
mukra levélben megküldött űrlapon is 
jelezhetik ezt az igényt, postai úton. A 
regisztráció biztosítja, hogy a lehető 
legtöbben értesüljenek a vakcinára 
vonatkozó legfontosabb informáci-
ókról és arról is, hogy mikor kerül sor 
az oltásra. Fontos tudni, hogy az ol-
tás sorrendjét nem a jelentkezés idő-
pontja, hanem a védekezésben részt 
vevők elsőbbsége és a veszélyez-
tetettség mértéke határozza majd 
meg. Elsőbbséget fognak élvezni az 
egészségügyi dolgozók és az idő-
sebb honfitársaink. 

A regisztráció az igények felméré-
sét és a közvetlen tájékoztatást segí-
ti. Önmagában nem jelenti azt, hogy 
az illető automatikusan megkapja 
a védőoltást, mivel az az oltási terv 
alapján történik. 

       Magyarország Kormánya

Gépjárműadó: mi változik?
A gépjárműadóval kapcsolatos 

adóztatási feladatokat 2021-ben a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
veszi át. A változás a gépjármű-üzem-
bentartókat (tulajdonosokat) nem érin-
ti, plusz teendőjük nem lesz. Az első 
részletet március 15-e helyett elég áp-
rilis 15-éig befizetni.   

Év elején a NAV minden érintettnek 
határozatot küld a fizetendő adóról, 
az aktuális fizetési határidőkről és az 
új gépjárműadó-bevételi számláról. 
2022-től már csak azok kapnak értesí-
tést a NAV-tól, akiknél valami változás 
történt, például nőtt a személygépko-
csi életkora, és emiatt a gépjárműadó 
összege csökkent. 

A gépjárműadó első részletét 2021. 
április 15-éig, a második részletet 
2021. szeptember 15-éig kell befi-
zetni a 410-es adónemhez tartozó, 
10032000-01079160 számú NAV Bel-

földi gépjárműadó bevételi számlára. 
A változások nem befolyásolják a 

gépjárműadó alóli mentességeket. A 
2020. december 31-én fennálló adó-
mentességet és szüneteltetést az ön-
kormányzatok adatszolgáltatása alap-
ján a NAV hivatalból, automatikusan 
veszi figyelembe az adó kivetésénél. 

  Nemzeti Adó- és
  Vámhivatal
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A legszebb betlehem Fonyódé, kettős győzelemmel!

Munkaszüneti napok 2021-ben

Szép ajándék a fonyódiaknak és 
mindazoknak, akik Fonyóddal szimpa-
tizáltak Advent negyedik vasárnapján! 
Eddig is tudtuk, immáron "papírunk" is 
van arról, hogy Fonyódon van a leg-
szebb Betlehem!

A Dísz téren látható különlegesség a 
Fonyódi Kulturális Intézmények dolgo-
zói és néhány önkéntes segítő igényes 
munkáját dicséri, de az előkészületek-
ből a Városüzemeltetés munkatársai 
is kivették a részüket. A Sonline pályá-
zatot (facebook-os lájk versenyt) hirde-
tett, melyre a Fonyód Média benevezte 
a Betlehemet Kajetán Jácint pazar fotó-
jával! A három napig tartó versenyben 
hamar elhúzott Mosdós, Osztopán és 
Fonyód, volt, hogy településünk csak 
harmadik helyen állt. Aztán Osztopán-
nal szinte végig fej - fej mellett óriási 
küzdelem alakult ki. Egy nap voksolás 
után még ők vezettek 100 vokssal, vé-
gül aztán december 20-án, vasárnap 
sikerült az online térben hatékonyan 
mozgósítani és összesen 1000 szava-
zat fölött gyűjtve, körülbelül 100 szava-
zat előnnyel - Somogy megyében - Fo-
nyód megnyerte a legszebb Betlehem 
címét! A verseny záró időpontjában 

1060 tetszik állt a fonyódi fotó alatt, 
ezt az osztopániak 955 lájkkal követték. 
Ráadásul a szakértő zsűri is ezt az alko-
tást ítélte a legszebbnek!

Gratulálunk a készítőknek és kö-
szönjük mindazoknak a hozzájáru-
lását, akik akár egy tetszikkel, akár 
megosztással, vagy ismerőseinek 
meggyőzésével további szavazatokat 
gyűjtöttek és egyben hírét is vitték vá-
rosunknak és Betlehemünknek! Igazi 

2021-ben is bőven lesz alkalmunk a munka fáradalmait kipihenni, hi-
szen több, 3 napos hosszú hétvégét is tartogat az új év számunkra. Ösz-
szegyűjtöttük, hogy melyek lesznek ezek.

Ünnepnapok és pihenőnapok, a hozzájuk tartozó áthelyezett
munkanapokkal:

- január 1. péntek Új Év napja, pihenőnap (3 napos hétvége)
- március 15. hétfő Nemzeti ünnep, pihenőnap (3 napos hétvége)
- április 2. péntek Nagypéntek, pihenőnap
- április 5. hétfő Húsvét, pihenőnap (4 napos hétvége)
- május 1. szombat Munka Ünnepe, hétvége
- május 24. hétfő Pünkösd, pihenőnap (3 napos hétvége)
- augusztus 20. péntek Államalapítás ünnepe, pihenőnap (3 napos
  hétvége)
- október 23. szombat 56-os Forradalom ünnepe, hétvége
- november 1. hétfő Mindenszentek, pihenőnap (3 napos hétvége)
- december 11. szombat, áthelyezett munkanap
- december 24. péntek Szenteste, pihenőnap
- december 25. szombat, Karácsony hétvége
- december 26. vasárnap, Karácsony hétvége (3 napos hétvége)
- 2022. január 1. szombat, Új Év hétvége

ünnepi ajándék volt ez a Fonyódiaktól 
Fonyódiaknak, mindazoktól és mind-
azoknak, akik velünk vannak! Remek 
összefogás, valódi csapatmunka volt!

Információink szerint a versenyt 
hagyományteremtő céllal kezdemé-
nyezték, így várhatóan 2021. dec-
emberében is sor kerül rá. Idén is 
számítünk Önökre, hiszen már nem 
csak a panorámánk a legszebb!  

  Szép volt Fonyód!

Tisztelt Véradók!
Az év első véradása

2021. február 10-én lesz
10-16 óra között

Helyszín: Rendelőintézet Fonyód

Szeretettel várunk mindenkit,
aki tud segíteni!

Sándor Éva
Somogy Megyei Vöröskereszt

véradás szervezője
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Az év utolsó hónapjában is kiemelt 
figyelmet fordítottunk az üzemelteté-
si feladataink közé tartozó területek 
megfelelő működésének folyamatos 
biztosítására. Fonyód területének tisz-
tán tartása, közterületek, sétányok ge-
reblyézése, seprése, hulladék és 
a levél összeszedése, valamint 
elszállítása tartozik többek között 
a feladatok közé. Az ároktisztítási 
folyamatnak újabb állomásai vol-
tak; Bartók Béla utca, Szivárvány 
utca, József Attila utca, víznye-
lők tisztítása a Sándor utca alsó 
szakaszán. 

A város strandjairól az ösz-
szegyűjtött uszadék elszállításra 

A Városüzemeltetés munkálatai

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

06-85/560-005, 06-85/560-006 telefonszámokon vagy a konyha@fonyod.hu címen.

-  Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! -

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:

06-85/560-006, konyha@fonyod.hu
Az ebédbefizetéseket továbbra is átutalással tudják rendezni.

Kérjük kedves vendégeink megértését és türelmét. 

01.11. Hétfő Zöldborsóleves
Tejszínes pulykamell csíkok, kukoricás rizs

01.12. Kedd Csontleves
Sült debreceni, babfőzelék

01.13. Szerda Fokhagymakrémleves
Rántott sertésszelet, petrezselymes burgonya,

sárgarépás káposztasaláta

01.14. Csütörtök Zöldséges gombaleves
Csirkepaprikás, bulgur

01.15. Péntek Májgombócleves
Aranygaluska, vaníliasodó

01.18. Hétfő Paradicsomleves
Zöldséges csirkemell rizottó

01.19. Kedd Lencsegulyás
Mákos tészta

01.20. Szerda Gyümölcsleves
Rántott halfilé, rizs, tartármártás

01.21. Csütörtök Zöldségleves
Töltött káposzta

01.22. Péntek Karfiolleves
Rakott burgonya, savanyúság

01.25. Hétfő Lebbencsleves
Vagdaltszelet, zöldborsófőzelék

01.26. Kedd Húsleves
Főtt hús, gyümölcsmártás, pirított dara

01.27. Szerda Fejtett bableves
Rakott brokkoli

01.28. Csütörtök Köményes rántott leves
Májjal töltött csirkecomb, burgonyapüré, káposztasaláta

01.29. Péntek Nyírségi gombócleves
Vaníliás csiga

került. Az intézményeknél felmerülő 
karbantartási munkákat elvégeztük. 
Továbbra is folyamatosan karbantart-
juk a játszótereket, játszótéri eszkö-
zöket. 

Sószóró és hótoló traktorjainkat 

továbbra is készenlétben tartjuk a sí-
kosság mentesítés miatt. A síkosság 
mentesítő anyag tároló kalodái feltöl-
tésre kerültek. Az elszáradt, balesetve-
szélyes fák ágainak levágása, szükség 
esetén a fák kivágása, az ágak és a 

fák elszállítása a közterületekről 
szintén fontos feladatunk. 

A temetőt folyamatosan rend-
ben tartjuk. A piac területének 
tisztán tartását, a piac WC fel-
ügyeletét továbbra is gondosan 
ellátjuk.

  Kristóf Györgyné 
  ügyvezető igazgató
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A Siófoki Szakképzési Centrum Ba-
csák György Technikum és Szakképző 
Iskolájában a digitális térbe való átköl-
tözés ellenére is lázas munka folyik. 
Bizonyítják ezt az újabb sikeres ver-
senyeredmények; a tantermek szépü-
lése; a pályaorientációval kapcsolatos 
innovációk, és az adventi projekt.

Az Országos Szakközépiskolai Köz-
ismereti Tanulmányi Verseny országos 
döntőjét is online módon szervezték, 
ahol a komplex kategóriában iskolánk 
csapata az előkelő 6. helyet szerezte 
meg. A csapat tagjai: Mészáros Zsófia, 
Katona Dominika, Lezsák Zalán; felké-
szítőjük Horváth László. 

A Tolna-Somogy megyei középisko-
lai angol műfordító versenyen Baranyai 
Viktória jutott tovább, izgatottan várjuk 
a következő fordulót! Felkészítője Hor-
váth László tanár úr.

Megköszönve a Siófoki Szakképzési 
Centrum támogatását, örömmel szá-
molunk be az iskolánkban végrehajtott 
fejlesztések eredményeiről: több ter-
münkbe új laminált padló, ablakainkra 
új függönyök kerültek, nyelvi tanterme-
ink pedig új tanulói padokat, székeket 
is kaptak. Mire tanulóink a jelenléti 
oktatásba visszakerülnek, igényesebb, 
esztétikusabb környezet várja őket, tá-
mogatva a tanulást, tanítást.

Iskolánk udvarába a „Legyünk kör-
nyezettudatosak karácsonykor is!” 
pályázat keretében régi, de még újra-
hasznosítható tárgyakból egy fotózás-
ra alkalmas, meghitt, téli hangulatot 
ábrázoló installációt helyezett el két 
pályázó kollégánk. Ha arra járnak, te-
kintsék meg Önök is!

Miután a pályaorientációs tevé-
kenységünket is erősen befolyásolta 
a járványügyi helyzet, igyekeztünk 
maximálisan kihasználni a digitális 
közösségi felületeket: mind a Siófoki 
Szakképzési Centrum által ajánlott 
képzésekről, mind a Bacsákban induló 
képzésekről naprakész információkat 
jelenítünk meg honlapunkon, közös-
ségi oldalunkon. Ebből a célból készí-
tettük el Kajetán Jácint segítségével a 
népszerű pályaválasztási kisfilmünket 
is, amelyet ugyanitt tekinthetnek meg 
az érdeklődők. Reméljük, megkönnyít-
jük az iskolánkba jelentkező tanulók 

A Bacsákban mindig történik valami!

Önfeledt öröm és játék a bölcsődés karácsony alkalmából

Bölcsődei hírek
Új év, új kihívások, megújult 

energiák, de van ami változatlan: 
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde, 
bölcsőde intézményegysége to-
vábbra is szeretettel várja leendő 

és szülők helyzetét az iskolaválasztás 
küszöbén.

Az egyre népszerűbb online meg-
jelenéshez igazítottuk a felső tagoza-
tosoknak, kiemelten a 7. és 8. osztá-
lyosoknak meghirdetett „Most mutasd 
meg!” versenyünket is.  Ebben az volt a 
kérés, hogy rövid (maximum 1 perces!) 
tánc-, szinkron-, komédia- és tehetség 
videókat kell készíteni műfaji megkö-
tések nélkül, abban a témában hogy 
hogyan képzelik el leendő középiskolá-
ikat a felsősök.

A pályaművek beküldési határide-
jét január 15-ig meghosszabbítottuk, 
és várjuk az alkotásokat  a facebook.
com/bacsak.fonyod oldalunkon!

Ezeken a platformokon lehet nyo-
mon követni az adventi meglepetésün-
ket is: adventi naptárunk jelképes ab-
lakát minden nap egy oktató kollégánk 
karácsonyi üzenetével nyitjuk meg. 

Nagy sikere van ezeknek a produkciók-
nak, hiszen ritkán lehet látni informa-
tika tanárt dobolni, vagy matematika 
tanárt verset mondani. Aki lemaradt 
erről az élményről, az visszamenőleg 
is megtekintheti honlapunkon az AD-
VENT 2020 fül alatt.

 
Érdemes felkeresni a www.bacsak.

hu oldalt, mert a Bacsákban mindig 
történik valami!

gyermekei jelentkezését!

Elérhetőségeink:
email: bolcsode@fonyod.hu
tel.: 06-85/361-442 
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A múló idő  jutalma

Újév, új programnaptár, új edzésterv és új 
Vízisport Központ 2021-ben

Boldog új évet mindenkinek! Köszö-
nöm  mindazoknak, akik segítették a 
munkánkat a tagdíjfizetéssel, kiállítási 
anyaggal,  a rendezvények szervezésé-
vel, egyéb hozzájárulással és a szemé-
lyes jelenlétükkel.

Köszönöm Máténé Kasza Évának, 
Rigó Eriknek, Pauza Lászlónak, Gacs 
Józsefnek, Horváth Istvánnak és Koltai 
Tibornak a pénzbeli támogatást. 

A ballagáson minden évben egy 50 
éve érettségizett diák visszaemléke-
zését hallhattuk, ez  tavaly elmaradt.  
Szabó Sándor gondolatait itt adom 
közre:  

„Amikor 1966. szeptemberében 
először léptünk be elfogódottan, 
de nagy érdeklődéssel  a  Karikás 
Frigyes gimnázium kapuján, nem 
gondoltuk, hogy nemcsak a négy év 
fog  gyorsan elszaladni, de az utána 
következő ötven is. Az osztályunk 

Évről évre újdonságokkal színesít-
jük programjainkat, táborainkat, szol-
gáltatásainkat. Elérkezett az idő, ami-
kor A VAGABUND Sport telephelye, a 
vitorlástáboraink bázisaként is szol-
gáló fonyódi Vízisport 
Központ is megújul. 

A Balaton part és a 
strandok rendbetételé-
nek munkafolyamata el-
érte Fonyódon a Várhegy 
lábánál a Városi strand 
melletti szakaszt, melyen 
a Vízisport Központ is 
elhelyezkedik. Az átala-
kulás 2020 év végén kez-
dődött a veszélyes fák 
kivágásával. Az építési 
munkálatok után moder-
nebb és szebb környezet 
várja majd látogatóit az 
idei nyári szezonban. 

A megújulás, a programok színe-
sítése és a szolgáltatások bővítése a 
hozzánk járó gyermekek és felnőttek 
számára egyaránt érezhető lesz az idei 
évben is. 

már az első hetekben összeszokott.   
5+1-es rendszerben tanultunk, vagy-
is 5 nap tanulás, 1 nap politechnika. 
Ez tavasszal és ősszel mezőgazda-
sági munkát jelentett, télen elméleti 
oktatást kertészkedésből. A közös 
munkák és az osztálykirándulások  
sok élménnyel jártak, amelyekre nagy 
derültséggel szoktunk emlékezni.  
Komoly  tanulással készültünk az 
érettségire, ami után ki továbbtanult, 
ki dolgozni ment. Ma már legtöbben 
nagymamaként, nagypapaként jön-
nek az évenkénti találkozóra. Sajnos, 
a vírushelyzet miatt elmaradt az ötve-
nedik évfordulónk megünneplése.  

A mai diákoknak azt kívánom, hogy 
a rendkívüli helyzet ellenére sikeresen 
vegyék az akadályokat, és ugyanilyen 
szeretettel gondoljanak vissza az Alma 
materünkre, mint mi!” 

Fodor András szavaival búcsúzom:

„Megtaláltuk a múló idő egyetlen ju-
talmát: az összetartozást.” 

       Németh Julianna

Az évindító rendezvényeink – a 
tervezett újév köszöntő evezés, va-
lamint a már hagyományos Vitorlás-
bál – sajnos elmaradtak az idei év-
ben. Bízunk benne, hogy legkésőbb a 

tavasz beköszöntével a vírushelyzet 
enyhítésének időszaka is elérkezik. 
Reméljük, hogy újra megszervez-
hetjük sporteseményeinket és újra, 
nagylétszámban összejöhetünk szá-

razföldi és vízi rendezvényeinken. 
Bizakodva és optimistán tervezzük 
a 2021-es naptárunkat, elkészítettük 
már vitorlástábor-, edzés- és verseny-
naptárunkat is. Többféle új program 

tervezésével és számos 
ötlettel vágunk bele az 
idei évbe. Naptárunk-
ban helyet kaptak az 
említett szárazföldi 
programok és a hazai 
vizek bebarangolása 
mellett immár nemzet-
közi vitorláskalandok 
is. A tengeri vitorlás-
programok idén a gye-
rek számára edzőtábort 
jelentenek, a felnőttek 
számára tengeri csil-
lagtúrákat és tenge-
ri vitorlásjogosítvány 
megszerzésének lehe-

tőségét rejtik magukban. 

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület
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Egy kis zárszámadást szeretnénk az 
az új évi számban közreadni.

A LIONS év július 1-én kezdődik, de 
mi augusztus 31-ig szünetet tartunk, 
és csak szeptemberben indult az érde-
mi munka. Szeptember 4-én, biztonsá-
gi intézkedések mellett tartottuk első 
taggyűlésünket, melyen a 2020-2021. 
évi programjainkat beszéltük meg.

Többek között folytatjuk a rendsze-
resen támogatott diákok se-
gélyezését (iskolakezdés, ét-
kezési díj stb.) általában 6-10 
gyerek.

Sajnos a koronavírus a mi 
munkánkat is átrendezi. Egyik 
jelentős adománygyűjtő tevékenysé-
günk a „Filléres ruhabörze” megtartása 
is kétséges volt. Október végén megér-
kezett a németországi wolfhageni klub 
adománya, és a volt Pátria üzletben 
sikeresen meg tudtuk tartani a börzét.

Emlékeim könyvét fellapozva egy 
kedves történet jutott eszembe. Aki-
vel mindez megtörtént, már nincs 
közöttünk, de egykor sokat jelentett 
számomra a barátsága. Kedves, me-
legszívű, mindig segítőkész lénye még 
nagyon sokáig fog hiányozni nekem. 
Bár hosszú évek óta élt már egyedül, 
mégsem volt soha magányos. Egész lé-
nye kiegyensúlyozottságot, finomságot 
sugárzott. Jó volt vele elbeszélgetni, 
mert társaságában elfeledte az ember 
a búját-baját. Gyermekei távolra kerül-
tek tőle. Előbb a továbbtanulás, aztán 
a fővároshoz kötődő munkalehetőség, 
majd a párválasztás, a családalapítás 
vitte el őket messzire, s az asszony ma-
gára maradt.

Amíg dolgozott, kevésbé érezte a 
család hiányát, de nyugdíjazták, s ettől 
kezdve időmilliomos lett. Nem mintha 
valaha is unatkozott volna! Elfoglalta 
magát a kerttel, a ház körüli teendőkkel, 
s a gondolatai szárnyán bárhová elju-
tott, ha társaságra vágyott. Gyakran el-
időzött gyermek- és ifjúkori emlékeinél, 
így jutott eszébe, rég feledésbe merült 
kedvenc hangszere, a mandolin. Bár 
zongorázni szeretett volna inkább, any-

LIONS Hírek

Mandolin

Így aztán lehetővé vált, hogy az 
Alapszolgáltatási Központ gondozott-
jait megajándékozzuk egy ózongene-
rátorral. Így segítjük az intézmény ví-
rusellenes védekezését. A maradékkal 
a kisberényi, és a hácsi rászorulókat 
támogattuk. Jutott az adományból a 
kaposvári Borostyánvirág

Anyaotthonnak is (tűzhely, babako-
csi, ágynemű, játék). Plusz az otthon 

egyhavi villanyszámláját ren-
deztük és még egy csocsó 
asztalt is vásároltunk a gye-
rekeknek.

Karácsonyra 10 fonyódi 
családnak 10-10 ezer forin-

tos vásárlási utalványt adtunk. Egy 
személy gyógykezeléséhez járultunk 
hozzá.

Nem csak adni jó, de kapni is. Két 
magánszemélytől 100-100 ezer forin-
tos adományt kaptunk.

A Pátria tulajdonosa is, amiért ki-
takarítottuk az üzlethelyiséget kívül, 
belül 100 ezer forintot adományozott 
a klubnak.

Pályáztunk a NEA-nál, civil szerve-
zetek működését támogató pályáza-
ton, most szurkolunk magunknak.

Sajnos két tagunk más elfoglaltsá-
gok miatt kilépett a klubból az év vé-
gével. Köszönjük a több éves munká-
jukat.

Örömünkre szolgál, hogy öt taggal 
bővült a létszámunk. Szeretettel kö-
szöntjük Őket, érezzék jól magukat a 
klubban.

Ennyi a rövid történetünk. Mire meg-
jelenik az újság 2021-et írunk.

Mindenkinek vírusmentes Boldog 
Új Évet kíván a fonyódi LIONS klub 
tagsága.

  Fábián Lászlóné

ja mégis mandolin-órákra járatta. Egész 
ügyesen használta már a hangszert, 
amikor egyéb fontosabb tanulnivalók 
miatt abbahagyta a mandolinleckéket. 

Sok évvel később, amikor települé-
sünkre költözött, a költözködéssel járó 
felfordulásban leesett és összetört a 
mandolin. Bár ki tudja, hány éve már a 
kezébe sem vette, most egyszerre pó-
tolhatatlan veszteségként könyvelte el. 
S amilyen gyarló is az ember, mindig 
az elérhetetlen után vágyik, ettől kezd-
ve nem volt olyan nap, hogy ne gondolt 
volna tönkrement hangszerére. Napról 
napra jobban vágyódott egy új man-
dolin után, gyerekei előtt nem egyszer 
hangot is adva elérhetetlen óhajának. 

Egy karácsony este aztán megpillan-
tott két egyforma csomagot a fa alatt, a 
gyermekei karácsonyi ajándékát. Izga-
tottan bontotta ki az egyiket, s a meg-
lepetéstől szólni is alig tudott, mert egy 
gyönyörű szép mandolin feküdt a dí-
szes dobozban. Legszívesebben azon-
nal kipróbálta volna, de előbb a másik 
csomagot, fia ajándékát is illett meg-
tekintenie. Az igazi meglepetés akkor 
érte, amikor a csomagolópapírok közül 
előkerült lánya ajándékának ikertestvé-

re, egy másik, az előzővel tökéletesen 
megegyező mandolin. Döbbent arcát 
látva, gyermekei fergeteges kacagásba 
kezdtek. Nem tehetett mást, velük ne-
vetett ő is. Aztán mindketten elmesél-
ték a mandolinvásárlás történetét.

Az egyik hangszert fia valahol az 
Északi-sark közelében, egy repülőtéren 
várakozva vette észre. Természetesen 
nyomban megvásárolta, hisz nem sej-
tette, hogy nővére ugyancsak mando-
lint szánt karácsonyra édesanyjuknak. 
Végül úgy döntöttek, ha már megvették, 
át is adják az ajándékot. Legalább lesz 
egy tartalék hangszer is, ha valame-
lyik meghibásodna. A nagy karácsonyi 
vigasság betetézéseként rövidesen ki-
derült, hogy az elmúlt évtizedek alatt 
édesanyjuk elfelejtett mandolinon ját-
szani.

Azóta is ott lóg az asszony szobája 
falán egymás mellett, testvéri közös-
ségben a két mandolin. Néha leakasztja 
a falról hol az egyiket, hol a másikat, 
kézbe veszi, s megpróbálja szóra bír-
ni őket. Talán egy unalmas, havas, téli 
estén egyszer majd megszólal valame-
lyik?!...

   Lévay Mária
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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!

KÉRÉS A TEMPLOMBAN
TARTÓZKODÓK RÉSZÉRE,

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG
SZABÁLYAINAK BETARTÁSA!

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. Tájékoztatás a Fonyód 
Médián és Balatonboglári Ev.
Egyházközség fenti oldalán.

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Szabó Levente református lelkész
tájékoztatása alapján a

koronavírus-járvány okozta
rendelkezések miatt a református

istentiszteletek nem látogathatóak. 
Felvételük azonban az interneten 

követhető, a Balatonlelle-Balatonboglári 
Református Egyházközség facebook 

oldalán.

Az Egyházközség, illetve
a lelkipásztor elérhetőségei: 
Szabó Levente lelkipásztor:

06-30/282-7481; 
e-mail:

balatonlelle@reformatus.hu 

A Szociális Központ hírei

Impresszum:
Fonyódi Hírmondó - Fonyód Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Felelős kiadó: Fonyód Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Gál Tamás, Szerkesztő: Szárnyasi Ottó, Kávási Dóra

Címlapfotó: Kajetán Jácint Hátlap: közérdekű információ. A lapban megjelenő fényképek illusztrációk!
Cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19.; Mobil: +36-20/522-9905; +36-20/521-7002;

E-mail: hirmondo@fonyod.hu; media@fonyod.hu
Nyomda: Siópress Kft., siopresskft@gmail.com; ISSN 1785-2900

A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül! Az olvasói levelek tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.

Következő lapzárta: 2020. január 20.

APRÓHIRDETÉSEK
Tarokk és Bridge partnereket keresek! 
Horgászstéget vennék! Tel.: 06-30/517-
2765

•••
Eladó megkímélt kemping kerékpár 5000,- 
Ft. Eladó férfi kerékpár, tárcsafék elöl-
hátul, sebességváltós, új gumik, új pedálok 

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;

és tartalék tárcsafék betétek. 45.000,- Ft.
Érdeklődni.: 06-70/276-0019

•••
Megkímélt HONDA HRX476 4 ütemű ön-
járós 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 el-
adó. Érdeklődni.: 06-20/208-1170

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

Intézményünk továbbra is nyitva tart, szolgáltatá-
saink elérhetőek. Tájékoztatom a hozzánk fordulókat, 
hogy az alábbi járványügyi szabályok betartása kötele-
ző az intézményben:

- lehetőség szerint telefonon érdeklődjenek, illetve 
előre egyeztessenek időpontot a szakemberrel!

Telefon: 06-85/560-212

- az intézménybe csak szájat és orrot eltakaró 
maszkban lehet belépni és tartózkodni!

- az intézménybe történő belépéskor a kézfertőtlení-
tő használata kötelező!

Szíves együttműködésüket köszönöm!

     Fazekas Aliz
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2021. január

1. P 1. H K 1. H K 1. Cs 1. Szo 1. K 1. Cs 1. V 1. Sze Z 1. P 1. H K 1. Sze S
2. Szo 2. K 2. K 2. P 2. V 2. Sze S 2. P K 2. H K 2. Cs 2. Szo 2. K 2. Cs Ü
3. V 3. Sze 3. Sze Z 3. Szo 3. H K 3. Cs 3. Szo 3. K 3. P 3. V 3. Sze S 3. P
4. H K 4. Cs 4. Cs 4. V 4. K 4. P 4. V 4. Sze Z 4. Szo 4. H K 4. Cs Ü 4. Szo
5. K 5. P 5. P 5. H K 5. Sze 5. Szo 5. H K 5. Cs 5. V 5. K 5. P 5. V
6. Sze 6. Szo 6. Szo 6. K 6. Cs 6. V 6. K 6. P K 6. H K 6. Sze S 6. Szo 6. H K
7. Cs 7. V 7. V 7. Sze 7. P 7. H K 7. Sze Z 7. Szo 7. K 7. Cs Ü 7. V 7. K
8. P 8. H K 8. H K 8. Cs 8. Szo 8. K 8. Cs 8. V 8. Sze S 8. P 8. H K 8. Sze Z
9. Szo 9. K 9. K 9. P 9. V 9. Sze Z 9. P K 9. H K 9. Cs Ü 9. Szo 9. K 9. Cs
10. V 10. Sze 10. Sze 10. Szo 10. H K 10. Cs 10. Szo 10. K 10. P 10. V 10. Sze Z 10. P
11. H K 11. Cs 11. Cs 11. V 11. K 11. P 11. V 11. Sze S 11. Szo 11. H K 11. Cs 11. Szo
12. K 12. P 12. P 12. H K 12. Sze Z 12. Szo 12. H K 12. Cs Ü 12. V 12. K 12. P 12. V
13. Sze 13. Szo 13. Szo 13. K 13. Cs 13. V 13. K 13. P K 13. H K 13. Sze Z 13. Szo 13. H K
14. Cs 14. V 14. V 14. Sze Z 14. P 14. H K 14. Sze S 14. Szo 14. K 14. Cs 14. V 14. K
15. P 15. H K 15. H K 15. Cs 15. Szo 15. K 15. Cs Ü 15. V 15. Sze Z 15. P 15. H K 15. Sze
16. Szo 16. K 16. K 16. P 16. V 16. Sze S 16. P K 16. H K 16. Cs 16. Szo 16. K 16. Cs
17. V 17. Sze 17. Sze Z 17. Szo 17. H K 17. Cs Ü 17. Szo 17. K 17. P 17. V 17. Sze 17. P
18. H K 18. Cs 18. Cs 18. V 18. K 18. P 18. V 18. Sze Z 18. Szo 18. H K 18. Cs 18. Szo
19. K 19. P 19. P 19. H K 19. Sze S 19. Szo 19. H K 19. Cs 19. V 19. K 19. P 19. V
20. Sze 20. Szo 20. Szo 20. K 20. Cs Ü 20. V 20. K 20. P K 20. H K 20. Sze 20. Szo 20. H K
21. Cs 21. V 21. V 21. Sze S 21. P 21. H K 21. Sze Z 21. Szo 21. K 21. Cs 21. V 21. K
22. P 22. H K 22. H K 22. Cs Ü 22. Szo 22. K 22. Cs 22. V 22. Sze S 22. P 22. H K 22. Sze
23. Szo 23. K 23. K 23. P 23. V 23. Sze Z 23. P K 23. H K 23. Cs 23. Szo 23. K 23. Cs
24. V 24. Sze S 24. Sze S 24. Szo 24. H K 24. Cs 24. Szo 24. K 24. P 24. V 24. Sze Z 24. P
25. H K 25. Cs Ü 25. Cs Ü 25. V 25. K 25. P 25. V 25. Sze S 25. Szo 25. H K 25. Cs 25. Szo
26. K 26. P 26. P 26. H K 26. Sze Z 26. Szo 26. H K 26. Cs 26. V 26. K 26. P 26. V
27. Sze S 27. Szo 27. Szo 27. K 27. Cs 27. V 27. K 27. P K 27. H K 27. Sze Z 27. Szo 27. H K
28. Cs Ü 28. V 28. V 28. Sze Z 28. P 28. H K 28. Sze S 28. Szo 28. K 28. Cs 28. V 28. K
29. P 29. H K 29. Cs 29. Szo 29. K 29. Cs 29. V 29. Sze Z 29. P 29. H K 29. Sze S
30. Szo 30. K 30. P 30. V 30. Sze S 30. P K 30. H K 30. Cs 30. Szo 30. K 30. Cs Ü
31. V 31. Sze Z 31. H K 31. Szo 31. K 31. V 31. P

zöldhulladék szállítási nap Z

Z fenyőfa szállítási nap 

A hulladékkezelési matricát a gyűjtőedény jól látható részére szíveskedjenek felragasztani, és az előző évi matricákat kérjük az edényről eltávolítani!
A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti  közterületre kihelyezni, a későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni.

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2021.01.01 - 2021.12.31

Fonyód

S szelektív csomagolási papír és műanyag hulladék szállítási nap
Ü

JELMAGYARÁZAT
K vegyes kommunális hulladék szállítási nap

szelektív csomagolási üveg hulladék szállítási nap

DECEMBEROKTÓBER NOVEMBERÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER

2021. év váltott ügyeleti rendje

Oldal 1

Mária Gyógyszertár Turul  Gyógyszertár

Balatonlelle Balatonboglár Fonyód Balatonfenyves Balatonlelle Balatonboglár

Ügyeleti idő zárástól az alábbi időpontokig:
2021.01.01. - 2021.06.30. H-P 20:00; Szombat: 14:00; Vasárnap és ünnepnapokon: 12:00

2021.07.01. - 2021.08.31. H-V 22:00
2021.09.01 – 2021.12.31. H-P 20:00; Szombat: 14:00; Vasárnap és ünnepnapokon: 12:00

Arany Kígyó 
Gyógyszertár

Isteni Gondviselés 
Gyógyszertár

Magyar Korona 
Gyógyszertár

Három Királyok 
Gyógyszertár

2020. December 28. - 
2021. Január 3.

Január 4. -  
Január 10.

Január 11. -        
Január 17.

Január 18. -        
Január 24.

Január 25. - 
Január 31.

Február 1. - 
Február 7.

Február 8. -     
Február 14.

Február 15. - 
Február 21.

Február 22. -      
Február 28.

Március 1. -      
Március 7.

Március 8. - 
Március 14.

Március 15. - 
Március 21.

Március 22. - 
Március 28.

Március 29. - 
Április 4.

Április 5. -            
Április 11.

Április 12. -        
Április 18.

Április 19. -     
Április 25.

Április 26. -      
Május 2.

Május 3. -          
Május 9.

Május 10. -     
Május 16.

Május 17. -           
Május 23.

Május 24. -           
Május 30.

Május 31. -      
Június  6.

Június 7. -       
Június 13.

Június 14. -       
Június 20.

Június 21. - 
Június 27.

Június 28. -      
Július 4.

Július 5. -           
Július 11.

Július 12. -    
Július 18.

Július 19. -    
Július 25.

Július 26. - 
Augusztus 1.

Augusztus 2. - 
Augusztus 8.

Augusztus 9. - 
Augusztus 15.

Augusztus 16. - 
Augusztus 22.

Augusztus 23. - 
Augusztus 29.

Augusztus 30. - 
Szeptember 5.

Szeptember 6. - 
Szeptember 12.

Szeptember 13.- 
Szeptember 19.

Szeptember 20. - 
Szeptember 26.

Szeptember 27. - 
Október 3.

Október 4. - 
Október 10.

Október 11. - 
Október 17.

Október 18. - 
Október 24.

Október 25. - 
Október 31.

November 1. - 
November 7.

November 8. - 
November 14.

November 15. - 
November 21.

November 22. - 
November 28.

November 29. - 
December 5. 

December 6. - 
December 12.

December 13. - 
December 19.

December 20. - 
December 26.

December 27. - 
2022. január 2.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR - 2021

VÁLTOTT ÜGYELETI REND - 2021


