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Ekkora összegre emelkedett a minimálbér
Február 1-től a minimálbér bruttó 

értéke 167 400 forintra, a garantált 
bérminimum bruttó értéke pedig 219 
ezer forintra emelkedik, ami csak-
nem 4 százalékos béremelést jelent 
- mondta az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) foglalkozta-
táspolitikáért felelős államtitkára egy 
budapesti sajtótájékoztatón.

Bodó Sándor hozzá-
tette, a bérmegállapo-
dás azt is tartalmazza, 
hogy amennyiben az év 
közben a munkaadókat 
terhelő szociális hozzá-
járulási adó (szocho) 
a jelenlegi 15,5 száza-
lékról, 13,5 százalékra 
csökken, akkor a mini-
málbér automatikusan 
havi bruttó 169 ezer, 
míg a garantált bérmi-
nimum havi bruttó 221 
100 forintra emelkedik.

A megállapodásban a felek azt is 
vállalták, hogy a 2021 első fél évének 
végén ismert gazdasági eredmények 
tükrében újra átértékelik a megelőző 
másfél év gazdasági eredményeit, 
egyebek mellett a bérek helyzetét is.

Az államtitkár kiemelte, hogy a 
2021-es bérmegállapodást a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) 
kivételével a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fó-
rumának valamennyi tagja aláírta, 

Álláspályázat 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

ALJEGYZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a
https://kozigallas.gov.hu és a

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. február 26. napja.

Álláspályázat 

Fonyód Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

PROJEKTASSZISZTENS
munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a
https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. február 19. napja.

Álláspályázat 

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYEL
 munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a
https://kozigallas.gov.hu és a

https://www.fonyod.hu weboldalon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. február 26. napja.

így a szakszervezetek részéről: a 
Liga Szakszervezetek, a Munkás-
tanácsok Országos Szövetsége, a 
munkaadók részéről pedig a Munka-
adók és Gyáriparosok Országos Szö-
vetsége (MGYOSZ), az Áfeosz-Coop 
Szövetség, valamint a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége 
(VOSZ).

Bodó Sándor szerint hosszú és 
nehéz munka van mögöttük, ugyanis 
7 tárgyalási fordulója volt a 2021-es 
bértárgyalásoknak, a bérmegállapo-
dást a nyolcadik alkalommal, január 
25-én, hétfőn írták alá a felek. Közöl-
te, a 2021-es béremelés hatására 
2010-hez képest a minimálbér 128 
százalékkal, a garantált bérmini-
mum pedig már csaknem 145 száza-
lékkal emelkedett.

A kormány továbbra is azért dolgo-
zik, hogy folyamatosan emelkedjenek 

a bérek, a cégek jól teljesítsenek és 
a magyar gazdaság fejlődni tudjon – 
jelentette ki Bodó Sándor, aki szerint 
ennek a munkának az eredménye a 
foglalkoztatási adatokon is látszik, 
hiszen a foglalkoztatottak száma 
meghaladja a 4,5 milliót, a regisztrált 
álláskeresők száma pedig nem éri el 
a 300 ezret.

Palkovics Imre, a 
MOSZ elnöke a bér-
megállapodás aláírását 
azzal indokolta, hogy a 
minimálbér, a garantált 
bérminimum, illetve a 
minimálbérhez kötött 
szociális juttatásokban 
érintett csaknem 1,5 
millió ember hátrányá-
ra „tovább nem huza-
kodhatnak”.

Rolek Ferenc, az 
MGYOSZ alelnöke is 

megerősítette, hogy „keserves” volt az 
idei tárgyalássorozat, bár ez minden 
évben nehéz, most azonban a járvány 
okozta helyzetben még jobban kiéle-
ződtek az álláspontok. Az MGYOSZ 
alelnöke szerint az, hogy mindezek 
ellenére aláírták a megállapodást, az 
aláíró felek felelősségteljes hozzáál-
lását tükrözi.

  szöveg forrása:
  hirado.hu;
  kép forrása: vg.hu
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Új bejelentési kötelezettség a vendéglátó üzleteknek
- már működő egységeknek is kötelező az üzlettípus bejelentése

Internet: jön az optikai kábel

A kereskedelmi tevékenység vég-
zésének feltételeiről szóló 210/2009. 
Kormányrendelet, 2021. 01.01. napjától 
módosításra került az alábbi pontok-
ban.

- Az alkalmi rendezvényen történő 
árusítás a termékre vonatkozó jogsza-
bály által előírt feltételek teljesítése 
mellett történhet: A kereskedő jól lát-
ható módon köteles feltüntetni nevét, 
székhelyét az értékesítés helyszínén

- A jegyző a) a rendezvénytartási en-
gedélyköteles, valamint b) a közterüle-
ten rendezett olyan alkalmi rendezvény-
ről – kivételt képez a gyülekezési jogról 
szóló törvény hatálya alá tartozó ren-
dezvények, a választási eljárásról szóló 
törvény hatálya alá tartozó gyűlések, a 
vallási közösségek vallásos szertartá-
sai és rendezvényei és a családi ese-
ményekkel kapcsolatos rendezvények 
- amelyen szeszes ital forgalmazása 
történik, a  rendezvény megkezdését 
megelőző napig tájékoztatja az állami 
adó- és vámhatóságot.

- A 2021. január 1-ig bejelentett ven-

Az önkormányzat stratégiai part-
nere, a ZNET Telekom Zrt. január 
végén benyújtotta a terveket az in-
ternet korszerűsítésére Fonyód bel-
területére vonatkozóan. 

Az idő előrehaladtával és a tech-
nológia folyamatos, dinamikus 
fejlődésével óriási igény mutat-
kozik a korszerű, modern, stabil 
internetszolgáltatásra, amelynek 
legbiztosabb alappillére az optikai 
kábel technológia kialakítása. Ezt az 
elvárást hivatott kiszolgálni a terve-
zett beruházás.

Ennek kiviteli munkái már az idei 
évben elkezdődnek, melynek ered-
ményeképpen a településen több 
mint 90%-os lefedettségű, gyors 
internetszolgáltatás lesz elérhető. 
Első ütemben a belvárosban, má-
sodik ütemben pedig Bélatelep és 
Fonyódliget városrészekben valósul 
meg a fejlesztés. A tervek szerint 
2022-re fejeződik be a projekt.

déglátó üzletek esetén a 4.  melléklet 
szerinti vendéglátó üzlettípust a ke-
reskedő legkésőbb 2021. március 31-
ig köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az 
újonnan érkező bejelentéseket már a 
módosított tartalommal kell megtenni.

A Korm.rendelet 4. melléklete sze-
rinti üzlettípusok a következők, melyek 
közül a bejelentőnek kell a megfelelő 
kategóriát kiválasztani:

-Étterem
-Büfé
-Cukrászda
-Kávézó, alkoholmentes italokra 

specializálódott vendéglátóhely
-Italüzlet, bár
-Zenés, táncos szórakozóhely
-Munkahelyi/közétkeztetést végző 

vendéglátóhely
-Gyorsétterem
-Rendezvényi étkeztetés
-Alkalmi vendéglátóhely
-Mozgó vendéglátóhely
Kérjük, hogy a bejelentéseket az 

E-önkormányzat portálon, online tegyék 
meg!

E-önkormányzat portál linkje: E-ÖN-
KORMÁNYZAT ohp-20.asp.lgov.hu

Elérési útmutató: Település: Fonyód 
> Ágazat: ipar, kereskedelem > Ügytí-
pus: üzleti tevékenység > Űrlap keresé-
se > A megfelelő űrlap kiválasztása

További információ és tájékoztatás:
Fonyódi Polgármesteri Hivatal

Tel.: 06-85/562-980
E-mail: igazgatas[kukac]fonyod.hu

További infomációk:
www.fonyod.hu

Érvényesíthető a Fonyód kártya!
2021. február hónapjától ismét érvényesíthető az idei naptári évre 

a Fonyód kártya, a szokásoknak megfelelően egy, az érvényességét 
igazoló matricával. Ehhez előzetes egyeztetés szükséges!

További információ kérhető a Fonyódi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, telefonon:

+36-85/562-980
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Somogy Polgáraiért Díjban részesült Bántó Zsuzsanna
Somogy Megye Közgyűlése a me-

gye egyik legrangosabb díját, So-
mogy Polgáraiért Díjat adományoz-
ta Bántó Zsuzsannának, a Mátyás 
Király Gimnázium nyugalmazott 
igazgatójának, Erdei Barnabás fel-
terjesztése alapján. 

Bántó Zsuzsanna 1978-ban vég-
zett a szegedi József Attila Tu-
dományegyetem magyar-orosz 
szakán. Friss diplomásként került 
Fonyódra és az akkori Karikás Fri-
gyes Gimnáziumban kezdett tanítani 
magyar irodalmat, magyar nyelvtant 
és orosz nyelvet. Akik ismerik, tud-
ják róla, hogy már kezdő tanárként 
is színes óravezetés, a következe-
tesség, igényesség, a gyermekköz-
pontú gondolkodás jellemezte mun-
káját. Volt szaktanár, osztályfőnök, 
munkaközösség-vezető és az iskola 
kulturális életének központi szerep-
lője is. Tanítványai örömére, igazga-
tóvá választása után sem vált meg 
a katedrától, mert azon felül, hogy 
szeretett tanítani, fontosnak tartot-
ta a folyamatos, közvetlen kapcso-
latot a diáksággal. Elődei eredmé-
nyes munkáját folytatva, de egyedi 
vezetői felfogásban, új típusú mene-
dzser szemléletet meghonosítva irá-
nyította 25 éven keresztül az egész 
Somogy megyében méltán híres fo-
nyódi középiskolát. Intézményveze-
tői tevékenysége alatt a gimnázium 
rangot szerzett magának Fonyód 
városában és a környező települé-
seken. 

A Mátyás Király Gimnázium vá-
rosunk szellemi műhelyévé, tudást 
és műveltséget kisugárzó központ-
jává vált. Bántó Zsuzsannának a 
negyedszázadig tartó töretlenül 
magas színvonalon folytatott ve-
zetői tevékenysége folytán a gim-
názium egész Somogy megye kul-
turális és sportéletében fontos 
szerepet játszik. Az iskola – Bántó 
Zsuzsanna által meghatározott 
értékei: tudományosság-ember-
központúság- művészetpártoló és 
alkotó tevékenység-sportszeretet-
hagyományos értéktisztelet. Mindig 
nagy figyelmet fordított az iskola 
sportéletére, vezetése alatt épült át 

a tanuszoda, alakult ki színvonalas 
sítáboroztatás, mindig támogat-
ta a diákok sportolási, versenyzé-
si szándékát, fontosnak tartotta a 
vízisportok oktatását a gimnázium 
vízitelepén. Az iskola mindenkori 
történelmében olyan időszakot ha-
gyott maga után, amelyre mérceként 
lehet tekinteni, és amelyre a diákok 
büszkén hivatkozhatnak.  A neve-

lés-oktatás, a hagyományápolás, 
értékőrzés, gyermekek harmonikus 
személyiségformálásában végzett 
kiemelkedő tevékenységéért 1998-
ban Somogy Megye Pedagógiai dí-
jat, 2003-ban Németh László díjat, 
2019-ben Fonyódi Gyermekekért Dí-
jat kapott.

Az oktató-nevelő munka mellett 
sok közéleti, helyi illetve megyei 
szintű tevékenységnek is része-
se volt. 1978-tól 25 éven át aktív 
szervezője volt a tavaszi városi ün-
nepségekhez kapcsolódó Fonyódi 
Helikon elnevezésű költő és olvasó-
találkozónak. Az akkori irodalmi élet 
jeles képviselői közül Fonyódhoz, a 
Balatonhoz és Somogyhoz kötődő 
költőket, írókat, szerkesztőket és 
művészeket ismerhetett meg a la-
kosság.  Bántó Zsuzsanna 25 éven 
keresztül mentora, igazgatóként 
háziasszonya volt ennek a városi 
rendezvénynek. Hozzáértő és mű-
vészetpártoló attitűdje miatt szíve-
sen kérték és kérik fel a mai napig 
kiállítások megnyitására. A szintén 
fonyódi Ottóffy házaspárral együtt 
elsőként szervezett rendezvényt a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából. 

2014-ben ünnepelte Fonyód vá-
rosa, várossá avatásának 25. év-
fordulóját. Ebben az évben Fonyód 
Város Önkormányzatának képviselő 
testülete, Fonyód város fejlődése és 
gyarapodása érdekében az elmúlt 
25 évben kifejtett áldozatos és ered-
ményes tevékenysége elismerése és 
köszöneteként, kitüntetésben része-
sítette. 2018-ban Fonyód Polgárai-
ért Díjat kapott. 

Fonyód Városa nevében gratulá-
lunk, és jó egészséget kívánunk.

        szerkesztőség
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Fonyódi könyvtárosé a "Kellner Bernát Díj"

Online Hírmondó az Országos Széchényi Könyvtárban

2015-ös megalapítása óta a Kellner 
Bernát Alapítvány minden évben „az 
év könyvtárosa - Kellner Bernát díjjal” 
ismeri el egy-egy könyvtáros munká-
ját, a néhai könyvtárigazgatónak em-
léket állítva ezzel.

Az alapítványt Kellner Bernát özve-
gyének ötlete alapján hozták létre és 
jelenleg 3 kuratóriumi taggal műkö-
dik. A kuratórium évente közzéteszi a 
felhívást, melyben rövid ajánlást kér-
nek a díjra érdemesnek tartott könyv-
tárosról és munkásságáról. A díjat 
legalább 5 éve a szakmában lévő és 
munkájában kimagaslót alkotó könyv-
tárosok kaphatják meg. A jelöltek 
sok esetben nem csak az általános 
könyvtárosi feladatokkal, hanem sok-
rétű, helytörténethez vagy kultúrához 
kapcsolódó témákkal is foglalkoznak.

„Nagyon különböző területen tevé-
kenykedő kollégák kapták már meg a 
díjat, volt köztük helytörténeti kutató, 
volt olyan, aki az oktatásban tevékeny-
kedett…” – mondta el Horváth Péter, a 
kuratórium elnöke.

A felhívást látva, Fonyód város al-
polgármestere Erdei Barnabás, úgy 
döntött, megírja ajánlását, melyben 
Varga István könyvtáros, helytörté-
neti kutatót jelöli a díjra. Ahogyan 
az alpolgármester elmondta, a vá-
ros sokkal gazdagabb régmúlt béli 

kincsekkel, információkkal mióta a 
könyvtáros a kezébe vette az ügyet. 
Folyamatosan azon tevékenykedik, 
hogy minél szélesebb körben népsze-
rűsítse az olvasást, a könyvek szere-
tetét. Rendezvények szervezésével 
és lebonyolításával próbálja közelebb 
hozni a kultúrát, a könyvek világát az 
emberek számára. Munkája rendkívül 
fontos és tiszteletre méltó.

„Mindannyian tudjuk, hogy Varga 
István hosszú-hosszú évek óta Fonyód 
városának és azt gondolom Somogy 
megyének is megkerülhetetlen szerep-
lője a kulturális és közösségi életben…” 

- fogalmazta meg az alpolgármester
Varga István könyvtárosi pályája 30 

évvel ezelőtt kezdődött és 20 éve te-
vékenykedik Somogy megyében. Bár 
nem könyvtárosnak készült gyermek-
korában, most azt mondta mégsem 
változtatna ezen. A könyvek mellett 
nagy figyelmet fordít a helytörténet 
kutatására, melynek köszönhetően 
Fonyód egyre több érdekességet tud-
hat meg a város mostani képének ki-
alakulásáról.

Gratulálunk a díjhoz és további 
eredményes munkát kívánunk!

2020 végén a Fonyód Média Kft., 
illetve a kiadó, Fonyód Város Önkor-
mányzata megkeresést kapott az 
Országos Széchényi Könyvtártól, 
miszerint szeretnék Fonyód havonta 
megjelenő önkormányzati újságját az 
elektronikus archívumukban elhelyez-
ni, ezzel is bővítve az utókor számára 
megőrzendő kiadványok palettáját.

Az OSZK-n belül működik az Elekt-
ronikus Periodika Archívum és Adat-
bázis (EPA), melyben ezentúl - a szá-
mos tudományos, oktatásról szóló, 
kulturális anyagok mellett - megta-
lálható a Fonyódi Hírmondó is, amely 
nagy öröm számunkra.

Az érdeklődőknek nincs más dol-
guk, mint egy böngészőbe begépelni 

az epa.oszk.hu címet és máris a kért 
oldalra jutnak. Ott címre keresve két 
találatot eredményeznek a „Fonyó-
di Hírmondó” szavak. "T" betű jelzi a 
távoli, "A" betű pedig az archivált lap-
számokat. Az utóbbira kattintva évek-
re, azon belül hónapokra lebontva ér-
hetjük el az újságok példányait.

Mindenképpen említésre méltó a 
Fonyódi Művelődési Központ könyv-
tárvezetőjének, Varga Istvánnak 
munkája, aki közvetlen munkatársai 
segítségével összegyűjtötte 1990-ig 
visszamenőleg az összes fellelhető 
városi lapot és azokat időt, energiát 
nem spórolva katalogizálták, majd 
bedigitalizálták, így adva tovább a kö-
vetkező generációnak.

Nekünk a lap szerkesztőinek nagy 
megtiszteltetés, hogy immár nem 
csak a város weboldalán, a www.
fonyod.hu címen, hanem az OSZK 
égisze alatt is elérhető újságunk di-
gitális formában. Ezzel is nőtt a már 
20 évesnél is idősebb fonyódi újság 
presztízse. 
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Mint ahogyan sok más rendezvény 
és ünnepség is más formát öltött a ta-
valyi és az idei évben, a Magyar Kultúra 
Napját sem tudtuk a szokásos módon 
megünnepelni a járványhelyzetre való 
tekintettel. Azonban az eddigiekhez ha-
sonlóan ismét sikerült online, mindenki 
számára elérhető megemlékezést lét-
rehozni. A megvalósításban a Fonyódi 
Kulturális Intézmények munkatársai és 
a Fonyód Média csapata dolgozott ösz-
sze. A műsor fő témája a fonyódi kultu-
rális élet kialakulása, a Könyvtár meg-
születése és későbbi átszervezése volt. 
Varga István megbízott intézményve-
zető, könyvtáros felolvasásában hall-
hattuk a könyvtár és a város kulturális 
életének történetét.  

„A Magyar Kultúra Napját 1989. óta 
ünnepeljük, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le, később nemzeti ikonná vált 
versének a Himnusznak a kéziratát…” – 
kezdte a megemlékezést az intézmény-
vezető.

A községi népkönyvtár a járási szék-
hellyé válással együtt jött létre. A lehe-

Magyar Kultúra Napja megemlékezés
tőség meg volt, hogy egy új, nagyobb 
kötetszámmal rendelkező könyvtárat 
hozzanak létre, melynek első lépése 
egy megfelelő épület megtalálása volt. 
A kiválasztott helyszín egy Bélatelepi 
villa lett. A munka elindulását követően 
a dolgozók folyamatosan azon serény-
kedtek, hogy a könyveket kölcsönözhe-
tő állapotba hozzák, a rendszert kiépít-
sék és a legfontosabb; az eddig nem 
igen olvasó lakosságot rábírják a köny-
vek forgatására. A népszerűsítő hadjá-
rat fellendítette Fonyód kulturális életét. 
Többek között mesedélutánok, felolva-
sások, előadások és szavalóversenyek 
jelentek meg a programok között. A 
folyamatosan bővülő bibliotékának új 
épületre volt szüksége. 1964-ben át is 
költözött a fonyódi Szent István utcába. 
Ez lett az Eötvös Károly Járási Könyv-
tár, melyben szakértő és gondos kezek 
dolgoztak minden nap azon, hogy az ol-
vasás szeretetét, a könyvek tiszteletét 
és fontosságát megtanítsák a lakos-
ságnak. Ellenberger Ildikó könyvtáros 
ebben az épületben ismerkedett meg a 
könyvekkel, a rendszeres olvasással és 
közel 20 évig dolgozott az épületben, 
ahol elmondása szerint akár életre szó-
ló élményt is szerezhetett egy-egy jól 
kiválasztott könyvvel az olvasónak.

„Az olvasás szeretete nálunk min-
den nap jelen van, minden élethelyzet-
re van egy jó könyv, amely megnyugtat, 
feltölt és átsegít a bajon…” - fogalmaz-
ta meg a könyvtáros.

2007-ben vonta össze az önkor-
mányzat a könyvtár és a művelődési 
ház munkáját, ezzel létrehozva a Fo-
nyódi Kulturális Intézményeket, amely 
ma is az új, Ady Endre utcai kibővített 
épületben szolgálja rendületlenül az ol-
vasásra, tudásra vágyó városlakókat. „A 
fonyódi múlt megőrzése és bemutatása 
muzeális gyűjteményünk fontos felada-
ta. Állandó, időszaki és vándorkiállítások 
gondoskodnak arról, hogy Fonyódot és a 
Balatont is megismerhessék a hozzánk 
betérők.” - emelte ki Patkó Edit. Az in-
tézmény folyamatosan részt vesz a vá-
ros programjainak megszervezésében, 
lebonyolításában. Igyekszik követni azt 
a példát, amit sok-sok évvel ezelőtt elin-
dítottak az elődjeik.

„Programjaink sokrétűsége biztosítja, 
hogy a városba látogató vendégek szín-
vonalas és értékes rendezvények közül 
választhassák ki a számukra leginkább 
megfelelőt…” – mondta Gacs Nóra prog-
ramszervező.

Mindannyian bízunk benne, hogy 
hamarosan újra ott lehetünk az ese-
mények helyszínén, részt vehetünk a 
programokon, de addig is igyekszünk a 
képernyőkön keresztül minden lakásba 
eljuttatni az új formába bujtatott ren-
dezvényeket.

Az esemény alkalmából készült 
videó megtekinthető a Fonyód Te-
levízió műsorán, online pedig a Fo-
nyód Média youtube csatornáján és 
facebook oldalán is.

Az új évben is kiemelt figyelmet for-
dítunk az üzemeltetési feladataink közé 
tartozó területek megfelelő működésé-
nek zavartalan biztosítására. Fonyód 
területének folyamatos tisztán tartása, 
közterületek, sétányok, gereblyézése, 
seprése, hulladék, levél összeszedé-
se, és elszállítása rendszeres munkát 
igényel, melyet munkatársaink gondos 
odafigyeléssel végeznek. Az ároktisztí-
tás továbbra is zajlik, január hónapban 
a következő területeken dolgoztunk: a 
Bartók Béla utcában és a Piac terüle-
tén lévő csapadékvíz elvezető árkokat 
tisztítottuk ki. A strandokról az össze-
gyűjtött uszadék elszállításra került. Az 

A Városüzemeltetés esedékes munkálatai
intézményeknél felmerülő karbantartá-
si munkák elvégzése szintén napi teen-
dőink között szerepel. A játszótereket, 
játszótéri eszközöket folyamatosan el-
lenőrizzük és karbantartjuk. A téli hóna-
pokban, ameddig szükséges, a sószóró 
és hótoló traktorok folyamatos készen-
létét biztosítjuk a síkosság mentesítés 

miatt. A síkosság mentesítő anyag tá-
roló kalodáinak folyamatos feltöltése is 
hozzátartozik. Az elszáradt, balesetve-
szélyes fák ágainak levágása, szükség 
esetén a fák kivágása, az ágak és a fák 
elszállítása a közterületekről a baleset-
veszély elkerülése érdekében rendsze-
res. A temetőt folyamatosan rendben 
tartjuk. Feladataink közé tartozik a piac 
területének folyamatos tisztán tartása, 
piac WC felügyelete. Az ünnepi időszak 
elmúltával a karácsonyi díszvilágítást 
és díszeket leszedtük.

  Kristóf Györgyné
  ügyvezető igazgató
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Régi plakátok modern köntösben

Újabb sportesemények helyszíne lehet Fonyód

Manapság igen nagy divatja van a 
„retrónak”, a régi dolgok újragondolá-
sának és felhasználásának az élet több 
területén is.

A kulturális örökségek már-már felbe-
csülhetetlen értéket képviselnek, hiszen 
vannak esetek amikor csak egy-egy, az 
akkori időkből visszamaradt dokumen-
tumból tudhatunk meg információkat. 
Fonyód régmúltjából szerencsére sok 
ilyen anyag van a könyvtárunk muzeális 
gyűjteményében.

Plakátokat, meghívókat, leveleket és 
különböző információs táblákat őriz-
nek az ott dolgozók. Ezekből nagyon 
pontos képet kaphatunk a 60-as évek 
Fonyódjáról, a város kulturális életéről, 
turizmusáról. Mindezt egy Bata Lőrinc 
nevű könyvtáros és sakk feladványokat 
készítő, plakátgyűjtő jóvoltából, akinek 
hagyatékát az örökös, Szmodits Zol-
tánné Márta a fonyódi könyvtárnak 
adományozta. A nyomtatványokból 
kiderül többek között, hogy mely mű-
vészek léptek fel a városban, éppen 

melyik étterem zárt be vagy nyitott újra, 
melyik bálon szórakozhattak hétvégén 
a városlakók.

„Annyira komolyan vette az önként 
vállalt tevékenységét, hogy sokszor még 
a plakát begyűjtésnek a körülményeit, 
illetve még azt is följegyezte, hogy hogy 
sikerült mondjuk az a bál…” - árulta el 
Varga István, helytörténész

Bár a nyomtatványok talán jelenlegi, 
kézzel fogható formájukban érdekesek 
a leginkább; kopottasan, kézzel írva, régi 
megbarnult, elszakadt papíron, mégis 
elengedhetetlen a digitalizációjuk, hogy 
minél hosszabb ideig megmaradhas-
son az utókornak. Ebben volt a könyvtár 
segítségére Kajetán Jácint, aki nagyfel-
bontású fotókat készített minden egyes 
darabról.

„Nem használunk állványrendszert, 
viszont ügyelünk a színhelyességre, 
ügyelünk arra, hogy nagyfelbontásban 
és torzítás mentesen tudjuk rögzíteni a 
plakátokat…” - fogalmazta meg a foto-
gráfus.

Az őszi lomtalanítás során évtizedek 
óta hiányzó, pótolhatatlan iratok is nap-
világra kerültek, melyeket megtalálójuk 
szintén a könyvtárnak ajándékozott. 
Erről a kutatómunkáról és a dokumen-
tumok jelentőségéről hamarosan rész-
letesen is beszámolunk.

A közelmúltban több sportszervezet 
képviselője kereste meg Fonyód Város 
Önkormányzatát azzal, hogy sport-
események helyszínének szemelték 
ki településünket. Már eddig is több 
sikeres rendezvénynek volt gondos há-
zigazdája városunk, mely nem csak azt 
bizonyította be, hogy Fonyód minden 
adottsága meg van nagyszabású tervek 
megvalósításához, hanem azt is, hogy 
kiemelten kezeli a sportot, a családba-
rát település mellett a sportos attitűd is 
meghatározza karakterét.

Természetesen minden 
esemény kapcsán kérdéses 
jelenleg, hogy a járvány-
helyzet miatt bevezetett 
óvintézkedések és korlá-
tozások lehetővé teszik-e 
azok megvalósítását, de 
az előzetes egyeztetésekre 
már jóval a tervezett idő-
pont előtt szükség van és 
ezek zajlanak napjainkban.

Mint ismert, az előző év 
novemberében egy másik 
Balaton parti településről 

került volna városunkba egy nagyon 
népszerű futófesztivál, amely sajnos 
a koronavírus világjárvány második 
hullámát megfékezni hivatott intézke-
dések miatt nem valósulhatott meg az 
eredetileg kitűzött időpontban. Ennek 
későbbi megszervezésére is van esély, 
amennyiben sikeresen kilábalunk a jár-
vány okozta válságból.

"Reméljük, hogy a jelenleg már meg-
lévő, sikeres eseményeink közé újakat is 
be tudunk majd írni Fonyód város 2021-
es rendezvénynaptárába. Természete-

sen minden annak függvénye lesz, hogy 
a járványügyi helyzet lehetővé teszi-e a 
rendezvények lebonyolítását. Az elkép-
zeléseink megvalósításának érdekében 
folyamatosan egyeztetünk és még sokat 
is fogunk ezen dolgozni, de azt kijelent-
hetem, hogy legyen akár kulturális, vagy 
sportesemény helyszíne Fonyód, annak 
településünk jó házigazdája lesz!" - is-
mertette a város álláspontját Erdei Bar-
nabás alpolgármester.

Fonyód népszerűsége tehát töretlen 
jelen helyzetben is, hiszen kis túlzással 

egymásnak adják a kilin-
cset az események szer-
vezői, hogy ismertessék 
ötleteiket, elképzeléseiket. 
Az pedig biztos, hogy ami-
kor visszatérhetünk a régi, 
megszokott életünkhöz, 
akkor minden újdonságnak 
örülni fogunk, a pezsgő kul-
turális és sportéletre pedig 
a korábbiaknál is nagyobb 
igény lesz!

  Gál Tamás
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) idén is elkészíti az szja-be-
vallási tervezeteket, amiket március 
közepétől érhetnek el az adózók a 
NAV eSZJA oldalán. Akik a hivatal 
segítsége nélkül maguk szeretnék 
elkészíteni bevallásukat, azok már 
most hozzáférnek a 20SZJA bevallás 
webes kitöltőprogramjához. A NAV 
eSZJA oldalán minden aktuális be-
vallási információ elérhető.

A NAV idén is minden adózónak, a 
magánszemélyeken túl az egyéni vál-
lalkozóknak, a mezőgazdasági őster-
melőknek és az áfafizetésre kötelezett 
magánszemélyeknek is készít szemé-
lyijövedelemadó-bevallási tervezetet, 
ami KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus, 
e-személyi igazolvánnyal történő vagy 
telefonos azonosítás) után 2021. már-
cius 15-étől érhető el a NAV honlapján.

Ettől függetlenül a NAV már most 
közzétette a 20SZJA szja-bevallási 
nyomtatványt, a kitöltéséhez szüksé-
ges webes felület és a hagyományos 
Általános Nyomtatványkitöltő Program 
(ÁNYK) elérhetőségét. Azok, akik ma-
guk készítik el bevallásukat, már hasz-
nálhatják a webes kitöltőprogramot is, 
ami a legegyszerűbben a NAV eSZJA 
oldaláról érhető el. Az elkészített be-

Adóügyek
vallások leggyorsabban elektronikusan 
küldhetők be, azonban a NAV felülete 
akkor is alkalmas a bevallás kitöltésé-
re, ha valaki nem az Ügyfélkapun nyújt-
ja be azt, hanem hagyományos módon 
kinyomtatva, papíron. 

 Az szja bevallásának és befizetésé-
nek határideje egységesen, mindenki 
számára 2021. május 20.

A NAV eSZJA oldalán már minden 
aktuális bevallási információ elérhető, 
emellett a NAV folyamatosan közzéte-
szi az aktuális tudnivalókat, a bevallási 
tervezettel kapcsolatos határidőket és 
teendőket.

Az szja 1+1 százalékának felaján-
lásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, 
idén is lehet rendelkezni elektroniku-
san és papíron is.

  Nemzeti Adó-
  és Vámhivatal

Brexit -
Mi változott?

Az Egyesült Királyság 2020. feb-
ruár 1-jén kilépett az Európai Unióból 
(EU) és 2021. január 1-jén elhagyta 
az EU vámunióját is, ezért a magyar 
kereskedők, vállalkozások és állam-
polgárok is jelentős változásokat ta-
pasztalhatnak a brexit miatt.

Az Egyesült Királyság távozá-
sa az EU-ból egyben azt is jelenti, 
hogy 2021. január 1-jétől „harmadik 
országnak”, vagyis EU-n kívüli or-
szágnak kell tekinteni. Ez alól kivé-
telt képez Észak-Írország, mivel ott 
az EU vám, áfa és statisztikai jog-
szabályait kell alkalmazni továbbra 
is. Ebből adódóan Nagy-Britannia 
(Anglia, Skócia, Wales) esetében 
megváltoztak a ki- és beutazás sza-
bályai, valamint a Nagy-Britanniából 
érkező, illetve oda tartó termékek is 
vámkötelessé váltak.

A vámügyintézéshez a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) 
EORI-számot kell igényelni, amely 
megtehető személyesen vagy képvi-
selet útján is. Az EU-n kívülről – ez 
esetben a Nagy-Britanniából – Ma-
gyarországra érkező, valamint a 
Magyarországról Nagy-Britanniába 
induló termékekről vám-árunyilatko-
zatot kell benyújtani, mivel ez 2021. 
januártól feltétele a behozatalnak 
és a kivitelnek. A NAV a benyújtott 
árunyilatkozat alapján folytatja le a 
vámeljárást.

A magánszemélyeknek jó tud-
ni, hogy ha Nagy-Britanniából ren-
delnek, vagy utazásuk során on-
nan hoznak be árukat, az 2021. 
januártól EU-n kívülről való beho-
zatalnak számít. Célszerű ezért 
rendelés, illetve utazás előtt tájé-
kozódni a NAV honlapján elérhető 
ügyféltájékoztatókból. Ha valaki 
nem maga akarja intézni vámügye-
it, megbízhat maga helyett vámjogi 
képviselőt is.

A NAV honlapján naprakész infor-
mációk olvashatók a brexitről.

forrás:
Nemzeti Adó-és Vámhivatal,

kép forrása: portfolio.hu

Bár a diákok egy része nem ért 
egyet az idén májusban kezdődő 
érettségik megtartásával, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma úgy dön-
tött, nem halasztja el a vizsgákat.

A tanulók szerint a 6 hónapja tartó 
távoktatás miatt, nehezebben tudnak 
a diákok felkészülni a vizsgákra, mint 
az előző években érettségizettek. A 
személyes kontakt hiánya, az online 
térben való kommunikáció megne-
hezíti a feladatok megértését, meg-
oldását. 

A tavalyi évben szintén a korláto-
zások időszakára esett az érettségi 
vizsga, de abban az időszakban is si-
került szabályosan és eredményesen 
lebonyolítani. A minisztérium tájékoz-
tatása alapján, idén 75 ezer diákot 
érint az érettségi vizsga és a szigorú 
járványügyi szabályok betartása mel-

lett, csak úgy ahogyan tavasszal is - 
mint a távolságtartás, létszámkorlát, 
maszk használat- mindenki le fog tud-
ni vizsgázni.

„Tavasszal csaknem 80 ezer, ősszel 
pedig további 30 ezer tanuló érettségi-
zett le úgy, hogy sehol sem alakult ki fer-
tőzési góc…” - mondta dr. Maruzsa Zol-
tán, köznevelésért felelős államtitkár. 

 Forrás:
 index.hu, eduline.hu

Lesz idén is érettségi
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Márciusig maradnak a korlátozások
A kormányinfón a kormány legfris-

sebb döntőseiről tájékoztatott Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget vezető 
miniszter és Szentkirályi Alexandra 
kormányszóvivő.

„A kormány január végi ülésén meg-
hallgatta az operatív törzs ajánlását. 
A novemberben bevezetett intézkedé-
sekkel sikerült megfékezni a járvány 
terjedését, azonban, ha most enged-
ményeket tennének, azok beláthatatlan 
következményekkel járhatnának, pláne 
úgy, hogy a világban lassan elindul a 
harmadik hulláma a járványnak.” – kö-
zölte Gulyás Gergely Miniszterelnök-
séget vezető miniszter a csütörtöki 
kormányinfón.

Hozzátette, tudják, hogy nagy áldo-
zatokkal járnak a védelmi intézkedé-
sek, viszont amíg nincs kellő vakcina, 
addig indokolatlan a nyitás. Éppen 
ezért arra kérnek, mindenkit, legyenek 
türelmesek, és továbbra is példamuta-
tóan kövessék és tartsák 
be a szabályokat.

A védelmi intézkedése-
ket március 1-ig hosszab-
bították meg, valamint 
az országgyűlést kérni 
fogják, hogy további 90 
napra hosszabbítsa meg 
a különleges jogrendet.

A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter kiemel-
te, később újra felülvizs-
gálják a helyzetet, vi-
szont két esetben látnak 
arra esélyt, hogy akkor 
feloldják a védelmi intéz-
kedéseket: ha továbbra 
is csökken a fertőzöttek 
száma, illetve, ha lesz 
elegendő vakcina.

„A lakosság beoltottsá-
ga szempontjából Izrael 
áll a legjobban, ahol a la-
kosság közel 50 százalé-
ka be van már oltva, őket 
követi Nagy Britannia. Az 
unióban viszont sajnos 
csak két százaléknyi az 
átoltottság a vakcinahiány 
miatt. Ezért is tárgyal a 
kormány más gyártókkal 
is.” - hangsúlyozta.

A Szputnyik V vakcinát az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet engedélyezte, ez az 
egyik legjobb technológiával készült 
oltóanyag. Ezt bizonyítja, hogy a né-
metek is dolgoznak a vakcina engedé-
lyeztetésén.

Magyarország Oroszországgal már 
szerződést is kötött, ennek következ-
tében február végégig közel 300 ezer 
ember beoltására elegendő vakcina 
fog érkezni.

A magyar kormány fontosnak tartja, 
hogy a kínai vakcinát is minél hama-
rabb engedélyeztessék.

Gulyás Gergely elmondta, a ven-
déglátóhelyeknek nagy nehézséget 
jelent a zárás, éppen ezért a velük 
tartott tárgyalások során megálla-
podtak, hogy bértámogatásokkal se-
gítik a szektort.

„Elhangzott az is, hogy emelkednek 
a közfoglalkoztatotti bérek, a közmun-

kabér 85 ezer, a garantált közfoglalkoz-
tatási bér pedig 110 ezer forint lesz.” 
– jelentette be a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter csütörtöki online saj-
tótájékoztatóján.

Gulyás Gergely kiemelte: a 
szolgáltatószektorban, különösen 
a vendéglátásban komoly gondok 
vannak a járvány miatt, nagy ne-
hézségeket, veszteségeket jelent 
a szabályok betartása a vendéglá-
tósok számára. Ezért tárgyaltak az 
érdekképviseleti szervekkel és úgy 
döntöttek, hogy mindent megtesz-
nek a bértámogatások kifizetésének 
felgyorsításáért. Eddig mintegy 27 
milliárd forintnyi támogatásra ér-
kezett igény, ebből 7 milliárd fo-
rintot utaltak át. – közölte.

A miniszter arról is beszélt, hogy a 
kisboltokat támogató programot indí-
tanak, erre 45 milliárd forintot szán-
nak. Az elmúlt időben több kisbolt 

bezárásra kényszerült 
a legkisebb telepü-
léseken, ezért most 
egyedi pályázati rend-
szerben lehetőséget 
adnak arra, hogy for-
ráshoz jussanak – ma-
gyarázta. Hozzátette: 
így olyan közösségi te-
rek jöhetnek létre, ahol 
postai szolgáltatás is 
helyet kaphat, és vény 
nélküli gyógyszerek 
forgalmazására is lehe-
tőség lenne.

Pillanatnyilag nem 
az a probléma, hogy 
nem bíznának az em-
berek a vakcinákban, 
hanem az, hogy nem 
elegendő a vakcina – 
válaszolta újságírói 
kérdésre a miniszter. 
Továbbra is hangsú-
lyozta, hogy az oltás 
önkéntes lesz, és 
mindenki kiválaszt-
hatja, melyik vakciná-
ban bízik a leginkább, 
melyiket szeretné 
majd beadatni, ha rá 
kerül a sor.
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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! -

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

Az ebéd ára dobozolva: 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. 

02.01. Hétfő Rizsleves
Majorannás apróhús, burgonya főzelék

02.02. Kedd Gyümölcsleves
Rántott szelet, rizi-bizi, káposzta saláta

02.03. Szerda Karfiolleves
Paradicsomos tonhalas penne tészta

02.04. Csütörtök Csontleves
Erdélyi rakott káposzta

02.05. Péntek Jókai bableves
Tökmagos pogácsa

02.08. Hétfő Húsleves
Vadas sertésszelet, spagetti

02.09. Kedd Zöldségleves
He ntestokány, rizs

02.10. Szerda Zöldborsó leves
Resztelt sertésmáj, főttburgonya, csemegeuborka

02.11. Csütörtök Zellerkrémleves
Dubarry szelet, párolt rizs

02.12. Péntek Marhagulyás
Lekváros bukta

02.15. Hétfő Daragaluska leves
Tejszínes pulykamell csíkok, bulgur

02.16. Kedd Lebbencsleves
Vagdalt szelet zöldbabfőzelék

02.17. Szerda Gombaleves
Natúr halfilé, párolt rizs, fokhagymás sárgarépa

02.18. Csütörtök Paradicsomleves
Rakott burgonya, csemege uborka

02.19. Péntek Frankfurti leves
Pozsonyi kocka

02.22. Hétfő Sertés raguleves
Káposztás tészta

02.23. Kedd Tarhonyaleves
Chilis bab, párolt rizs

02.24. Szerda Francia hagymaleves
Sertésszelet Budapest módra, krokett

02.25. Csütörtök Karalábéleves
Paradicsomos húsgombóc, sósburgonya

02.26. Péntek Palócleves
Köményes kifli

VÁLTOZÁS

+ 150 FT ACSOMAGOLÁS DÍJA 

900 Ft

SZÉPÜL a Bacsák!
A Siófoki Szakképzési Centrum támogatásával az online oktatási 

rend alatt a járványügyi szabályok betartása mellett is folynak a mun-
kálatok iskolánkban: az épület ablakai megújultak, korszerű műanyag 
nyílászárók kerültek beépítésre.

Ennek köszönhetően a várva várt jelenléti oktatásra már a teljesen 
felújított osztálytermekbe várjuk tanulóinkat!

A "Most mutasd meg" pályázatunkra beérkezett győztes videót a ba-
latonboglári 5. osztályos Hiczfelder Léna és Kalász Luca Flóra készí-
tette el, amelyet ezúton is köszönünk.

Gratulálunk a lányoknak, nyereményüket postán juttatjuk el számukra. 
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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 és kérjük

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.

Tájékoztatás a Fonyód Médián és
Balatonboglári Ev. Egyházközség

oldalán.

Erős vár a mi Istenünk!

Református Istentiszteletek
rendje

Szabó Levente református lelkész
tájékoztatása alapján a

koronavírus-járvány okozta
rendelkezések miatt a református 

istentiszteletek a korlátozások betartása 
mellett újra látogathatóak. 

Vasárnaponként 14 órakor kezdődnek 
az istentiszteletek, a fonyódi protestáns 

templomban.
A járványhelyzetre való tekintettel, kér-

jük a szabályok betartását!
(maszkhasználat, távolságtartás)

Az Egyházközség, illetve a lelkipásztor 
elérhetőségei: 

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

e-mail: balatonlelle@reformatus.hu 

www.fonyod.hu
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• 455 éve
Zündt Mátyás térképe 1566-ban 

készült el, amely Fonyódot szigetként 
ábrázolja, igen tetszetős, színes kivite-
lezésben.
• 415 éve, 

1606-ban Bocskay hajdúi megszáll-
ták Fonyód várát. (Dornyay Béla az 
1933-as Turisták Lapjában írta).
• 245 éve

Krieger Sándor készített térképet a 
Balaton lecsapolásáról, amelyen Fo-
nyódot is feltüntette.
• 225 éve,

1796-ban jelent meg Vályi András 
Magyar Országnak Leírása című köny-
ve, amelyben Fonyódról így ír: 

„Fonyod vagy Fonod hegye Somogy 
Vármegyében, motsáros térségből fel 
emelkedett hegy, melly meszsze terjed, 
és szép tserfákkal gazdag, tetőjén fejérlő 
kőfalnak omladékai szemlléltetnek.”
• 185 éve

Fényes Elek ’Magyar országnak, 's a' 
hozzá kapcsolt tartományoknak mos-
tani állapotja statistikai és geographiai 
tekintetben’ című 1836-os munkájában 
ez szerepel: „Fonyód, Lengyeltótihoz ½ 
óra. 106 kath. lak.”
• 170 éve

1851-ben Pozsonyban született gróf 
Zichy Béla, a Bélatelep névadója (apja, 
gróf Zichy Nepomuk János 110 éve, 
1911-ben halt meg, anyja, báró Kray 
Irma 190 éve, 1831-ben született).
• 165 éve

1856. október 11-én, a kárpátal-
jai Csetfalván született Szaplonczay 
Manó, Bélatelep megalapítója (105 
éve, 1916. szeptember 3-án hunyt el, 
130 éve, 1891-ben nevezték ki Somogy 
vármegye tiszti főorvosává).

155 éve1866-ban jelent meg a Ha-
zánk s a Külföld c. lapban Balatoni táj-
kép a fonyódi hegyről címmel Greguss 

Gyűjtötte és összeállította: Varga István könyvtáros
FONYÓDI ÉVFORDULÓK - 2021

János rajza.
• 150 éve

1871. szeptember 1-én Isaszegen 
született Ripka Ferenc, bélatelepi vil-
latulajdonos, Budapest székesfőváros 
főpolgármestere (1925-1932).
• 125 éve,

1896-ban nyaralt Fonyód-Bélatele-
pen László Gábor, aki naplót vezetett 
itteni élményeiről, amely később elő-
került és 2008-ban nyomtatásban is 
megjelent.
• 125 éve

1896. július 25-én adták át a forga-
lomnak a Kaposvár-fonyódi vasútvo-
nalat (160 éve. 1861-ben indult el a 
Déli vasút a Balaton déli partján)
• 115 éve,

1906-ban épült fel a mai múzeum-
nak is helyet adó villaépület, Velics An-
tal nyaralója.
• 110 éve

1911. augusztus 28-án repülte át 
először a Balatont Lányi Antal, Bada-
csony és Fonyód között.
• 105 éve

1916 nyarán dolgozott először a 
Velics-villában Szinyei Merse Pál fes-
tőművész, ekkor és a következő évben 
9 festményt alkotott Fonyódon.
• 100 éve,

1921-ben jelent meg nyomtatásban 
Fonyódi emlék címmel Dr. Szathmáry 
Árpád műdala. 
• 100 éve

1921. augusztusában szentelték föl 
az újjáépített fonyódi templomot.
• 100 éve, 

1921. november 6-án született 
Szikra János festőművész, Fonyód 
Díszpolgára. A Balaton lelkületét 
és világát számos kiváló alkotásán 
megörökítve öregbítette Fonyód vá-
ros jó hírnevét hazánkban és a nagy-
világban.
• 90 éve,

1931 novemberében összetörték a 
fonyódi katolikus templom falán elhe-
lyezett márványtáblát.
• 85 éve

1936-ban épült föl a protestáns 
templom.
• 85 éve,

1936 januárjában, szeptemberében 

és októberében több alkalommal is 
színpadi előadásokat tartottak a Szar-
vas Szálló színháztermében.
• 80 éve,

az 1941-es népszámlálás adatai 
szerint Fonyód lakosságának száma 
összesen 2.333 fő, ebből férfi 1.118, 
nő 1.215. Ebből önálló 644, segítő csa-
ládtag 130. Fizikai foglalkozású 1.392, 
szellemi 167.
• 65 éve,

1956-ban jelent meg Móricz Béla 
Fonyódról írott kis könyve.
• 65 éve,

az 1956-os magyar forradalom fo-
nyódi eseményeiben való részvételük 
és a szabadság eszméje melletti kiál-
lásuk miatt meghurcoltak több fonyó-
dit is: 37 főt nyilvántartásba vettek, 7 
főt rendőri felügyelet alá helyeztek, 5 
főt internáltak. Tóth György fonyódi 
földművest 1957. szeptember 3-án ár-
tatlanul kivégezték.
• 60 éve, 

1961-ben indult el a gimnáziumi ok-
tatás Fonyódon.
• 45 éve

1976. augusztus 20-án pótolták a II. 
világháború alatt eltűnt Szaplonczay 
Manó bronz-képmást a bélatelepi sé-
tány emlékművén. Kiss László René 
budapesti szobrász alkotása a művész 
ajándéka volt a nagyközségnek.
• 40 éve,

1981-ben rendezték meg az első 
Fonyódi Helikon költőtalálkozót a helyi 
gimnáziumban.
• 35 éve,

1986-ban jelent meg évkönyv a fo-
nyódi gimnázium első 25 évéről Bántó 
Zsuzsanna szerkesztésében.
• 35 éve,

1986 nyarán hunyt le az első újko-
ri magyar szépségkirálynő, a fonyódi 
Molnár Csilla Andrea
• 30 éve,

1991. február 21-én hunyt el Buda-
pesten Bata Lőrinc könyvtáros, könyv-
terjesztő, nemzetközileg is elismert 
sakkfeladvány-készítő. Hagyatékában 
fennmaradtak az 1950-es évek végétől 
az 1980-as évek elejéig datálható fo-
nyódi témájú plakátok sokasága fon-
tos helytörténeti értéket képviselnek.
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Kutyát tartani nagy felelősség. Nem 
egyszer hallottam, hogy legalább annyi-
ra kell vele törődni, mintha gyermekem 
lenne. Ezt a rövid állítást nem vitatom, 
elfogadom. Az etetés, tanítás mellett 
naponta legalább egyszer rá kell szánni 
az időt a sétára. Legyen szó lakásban 
tartott ebről vagy kertes ház őrzőjéről, a 
napi mozgás elengedhetetlen.

Két év kihagyás után döntöttem 
úgy, hogy újra vállalok egy kutyát és 
azon leszek, hogy több időt fordítsak 
rá, mint az előzőre. Nem vagyok lusta, 
minden este munka után még legalább 
két kilométert lesétálni vele, így meg-
toldva az udvaron való egész napos 
játékot.

A séta elengedhetetlen kelléke ku-
tyusunk számára a nyakörv, vagy hám 
és a póráz. Fonyódon rendelet szabá-
lyozza ezt, aminek hiányát első körben 
szóbeli figyelmeztetéssel „jutalmaz-
zák”. A második mulasztás után már 
helyszíni,- illetve közigazgatási bírság 
jár a vétkes gazdának. Az elmúlt idő-
szakban a póráz hiánya miatt több 
esetben kellett helyszíni bírságot ki-
szabni és szabálysértési feljelentést 
tenni a kutyatartók ellen.

Sajnos séta közben, legyen az ku-
tyával vagy anélkül, sokszor szembe-
sülök az ebek által hátrahagyott vég-
termékekkel, ami nem egy esetben a 
felelőtlen ebtartó számlájára írható!

Ugye nem lenne nehéz a póráz mel-
lé bekészíteni pár darab szemeteszsá-
kot, amivel felszedhető a piszok és el-
vihető a legközelebbi kukáig!

A tisztább város, élhetőbb város!

           Szárnyasi Ottó

Kutyával sétálni
is felelősség!
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A járvánnyal együtt élve

Karácsonyi összefogás

Nagy tisztelettel és szeretettel 
gratulálunk Bántó Zsuzsannának, a 
gimnázium nyugalmazott izgatójá-
nak, egyesületünk tagjának a Somogy 
Polgáraiért kitüntetéshez. Köszönjük, 
hogy mindig támogatta 
az öregdiákok program-
jait.

Négy Budapesten élő 
tagunk mondta el, hogy 
milyen változást hozott 
életükbe a járványhely-
zet.

Harmath Kriszti-
na: A Jóban - rosszban 
sorozatban dolgozom 
sminkesként. Természe-
tesen betartjuk a szigorú 
szabályokat: rendszeres 
kézfertőtlenítés, kézmo-
sás, stb. A munkaidőnk 
12 óra, számomra  leg-
nehezebb a maszkviselés ilyen hosszú 
időn keresztül. Rossz, hogy kevesebbet 
találkozhatok a szeretteimmel. 

Hajdúné Csutorás Éva: Nekem nem 
sok változást hozott Covid. A főváros 
legszélén élek, azelőtt sem jártam 
sűrűn vásárolni, a maradékot mindig 

2012 óta minden évben a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Ön-
kéntes Csoportjának legnagyobb sza-
bású akciója a decemberi „Adni öröm!” 
címmel futó, országosan megvalósí-
tott tartós élelmiszergyűjtés és -osz-
tás. 2020-ban a régi keretek között ez 
nem valósulhatott meg, a koronavírus-
járvány miatt. A rászorulók száma vi-
szont ugrásszerűen megnövekedett. 
Bizonyos szinten ez is a koronavírus 
számlájára írható, hiszen sokan ma-

is felhasználtam. A gyerekeimet, uno-
káimat kicsit ritkábban láthatom, de a 
kertben tudunk távolságot tartani. Re-
mélem, mehetünk a nyáron Fonyódra, 
tavaly két hónapot  voltunk „otthon”.

Lévay Péter: A  Műegyetemen nov-
embertől online zajlik az oktatás. Az 
előadásokat és a gyakorlatokat jóval 
nehezebb  megtartani a sok zárthelyi 
dolgozat, beadandó miatt, amelyeket 
online  javítottam és küldtem vissza a 
hallgatóknak.  A diplomamunkásom-

mal és a tudományos diákköri dolgo-
zatát készítő hallgatómmal is folytat-
tam a munkát. A kutatást a szokott 
ütemben végeztük, hisz a külföldi mun-
katársakkal eleve online kommunikál-

tunk. Én bejártam dol-
gozni, két fiam, lányom 
és a nejem otthonról 
dolgozott.

Ábrahám Ibolya: A 
COVID 19 alapjaiban 
változtatta meg az éle-
temet: Fonyódra köl-
töztem. Nyugdíjasként  
online  tartok nyújtás 
órákat és női erősítő 
tornát. Küldetésként 
hirdetem a mozgás fi-
zikai és lelki jelentősé-
gét. Túrázok, biciklizek 
a barátaimmal, segítek 
a hát-derék-egyéb fáj-

dalmakkal küzdőknek. Továbbképzem 
magam, olvasok, filmeket nézek. Hi-
ányzik a  családom, akik nem itt élnek.  
Vigyázzunk magunkra és egymásra! 
„Eső után napsütés!” - bízzunk ebben!

     Németh Julianna

radtak munka nélkül vagy lett keve-
sebb a fizetésük a kényszerű karantén 
alatt. Ezért személyesen és levél útján 
cégeket, intézményeket; a közösségi 
médián keresztül pedig jóakaratú ma-
gánembereket kerestünk meg, hogy 
adományaikkal 2020-ban is segítsék a 
nehéz sorban élők karácsonyát. A fel-
hívásra először nagyon kevés pozitív 
visszajelzés érkezett… aztán hétről-
hétre egyre több!

Sok magánszemély és a regionális 
központunk mellett támogatta ügyün-
ket a Hubertus Agráripari Bt., a Zso-Li 
Szupermarket; a fonyódi Spar áruház 
üzemeltetője: a Balaton Wind Kft., a 
Balaton Agrár Zrt., a CMS Electronics 
Hungary Kft., a GET Kft., a Mecsek 
Fűszért Zrt. fonyódi Coop üzlete, a 
BEREKHÚS Zrt., az Öreglaki Vadfeldol-
gozó Kft., a Datalogic Hungary Kft., a 
balatonboglári GianPiero's Étterem, a 

balatonlellei Burger'Z Bar és a Vitorlás 
Étterem.

Így karácsonyi csodaként éltük meg, 
hogy a korábbi évekhez képest még 
több, közel 210 helyre kerülhetett tar-
tós élelmiszer támogatás. Gyermekes 
családokhoz minden gyermek részére 
ajándékkal megtöltött „Cipősdoboz” 
is került, ezeknek gyűjtésében nagy 
érdeme volt a Los Ladys Lottózó/Ká-
vézónak. Számos felajánlás érkezett 
vásárlási utalvány formájában, ezek 
2021-ben is könnyíteni tudnak majd a 
nehéz helyzetben élőkön.

2020-ban az adománygyűjtés más 
volt, mint a korábbi években… de az az 
érzés, amit mi, önkéntesek a rászoruló 
embereknek karácsonykor adni tudtunk 
a csomagok mellé, ebben az évben is 
ugyanolyan örömteli volt! Nagy köszö-
net mindenkinek, akiknek segítségével 
ez 2020-ban is megvalósulhatott!
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Februári gondolatok

Megújult a Balatoni Horgászrend

Egyszer régen megkérdezte tőlem 
valaki, hogy melyik a legkedvesebb hó-
napom?

– A február – vágtam rá nyomban, 
miközben jót derültem az illető döbbent 
arcán. 

– Hogyan lehet valakinek a február a 
kedvence? – szólalt meg nagy sokára, 
miután sikerült feldolgoznia a válaszo-
mat. – Számomra a február a legelvi-
selhetetlenebb hónap. Szinte soha nem 
akar vége lenni.

– Nekem más a véleményem – fe-
leltem. – Február nekem a tél végét je-
lenti, azaz a tavasz közeledtét, ezért a 
kedvencem. 

Tulajdonképpen nem mondtam iga-
zat, mert valójában a májust szerettem 
igazán. Gyermekként ugyan szerettem 
a telet is, ám februárra többnyire eltel-
tem már a tél örömeivel. Ráadásul a 
hidegből is kezdett elegem lenni, mert 
gyermekkoromban télen nem akármi-
lyen hidegek voltak. Gyakran farkasor-
dítónak is nevezték ezt az időjárást, de 
érdekes módon akkoriban mindenki ter-
mészetesnek vette a mínusz fokokat, 
és nem sopánkodtunk miatta, mint nap-
jaink embere, amikor a hőmérő higany-
szála véletlenül nulla fok alá süllyed. 

A Balatoni Halgazdálkodási Nonpro-
fit Zrt. napvilágra hozta a 2021-es év-
ben érvényes horgászrendet, melyben 
többek között a ragadozó halak fogási 
tilalmi idejét módosítja, a gyerekhorgá-
szat szabályait könnyíti, a szemetelést 
viszont nagyon szigorúan bünteti.

A korábban 41 pontos balatoni hor-
gászrend 67 pontosra bővült, a mó-
dosítások között több érdemi, csak a 
Balatonnál bevezetésre kerülő pont is 
van. A legfontosabbak közül néhány 
változás:

- A ragadozó halak – süllő, balin, 
csuka, kősüllő és sügér – korábban egy 
hónapig tartó fogási tilalmi ideje két 
hónapig, március 1-jétől április 30-ig 
fog tartani. A tilalom kiterjed a fogásuk-
hoz szükséges módszerekre is.

- A kifogott és megtartott halakat leg-
feljebb 48 óráig lehet életben tartani.

Igaz, akkoriban a telet nem forró nyár 
és kánikula követte, mint napjainkban, 
hanem harsogó tavasz, ébredő termé-
szettel, tavaszi virágokkal, madárdallal, 
langyos, üde levegővel.

Emlékszem, alig vártam január 
végén a Pál-fordulót, édesapám név-
napját, mert ilyenkor már csak napok 
választottak el februártól, melynek min-
den napja jelentőséggel bírt számomra. 
Az emlékek ködéből elővillan egy hideg 
februári reggel, ahogy kisgyermekként 
édesanyám kezébe kapaszkodva a 
templomba igyekeztünk. Február máso-
dikán, Gyertya-szentelő Boldogasszony 
napján mindig elmentünk misére. Mise 
után boldogan vittem haza a szentelt 
gyertyát. Sokáig nem tudtam, mire jó 
a gyertyaszentelés, ám mindig meg-
érintett az égő gyertyaláng szépsége, a 
gyertyaszentelés hangulata. A követke-

ző napon volt a fivérem névnapja, me-
lyen Balázs-áldást kaptunk a templom-
ban, majd ünnepi tortát otthon. Aztán 
sorra következtek a nevezetes februári 
napok, beleértve a lourdesi jelenés és 
Bernadette napját, utána a Juliannák, 
a Júliák és Lillák névnapját, s a hónap 
vége felé édesanyánk és a kisebbik bá-
tyám születésnapját. Mátyás miután 
megtörte a jeget, siettem ki mindig a 
szabadba, ahol izgatottan szippantgat-
tam a levegőbe, vajon mikor érzek végre 
igazi kikeleti illatokat? A legboldogabb 
akkor voltam, amikor megpillantottam 
ablakom előtt a babarózsa bokor alján 
az első kinyílt hóvirágot.

Istenem! Milyen régi emlékek is ezek. 
Némelyiket talán csak az emlékezet 
szépítette meg, ki tudja már? S ahogy 
az egyik február követi a másikat, las-
san az én életem is a végéhez közele-
dik. Mivel nem tudhatom sem a napot, 
sem az órát, igyekszem továbbra is 
meglátni az élet szépségeit, s örülök en-
nek a csodás, téli délelőttnek is, amely 
ezekkel a kellemes és szép gondolatok-
kal ajándékozott meg, melyet most pa-
pírra vetettem.

   Lévay Mária

- A 14 év alatti gyerekeknek vásá-
rolható éves horgászjegy nem csak a 
parton lesz érvényes, hanem vízen is 
(csónakról, vitorlásról), amennyiben 
általános horgászjeggyel rendelkező 
felnőtt kíséretében pecáznak.

- Eddig csak figyelmeztettek a sze-
metelésért, rendbontásért a halőrök, 
most már a területi engedélyt is bevon-
hatják ilyen esetben.

2020-ban a Balaton három meden-
céje között igyekeztek egyenletesen 
elosztani a telepítéseket, amely a kö-
vetkezőképpen alakult: keleti-meden-
ce: 131 453 kg, középső medence: 104 
590 kg, nyugati medence: 101 108 kg

Fontos információ még, hogy a fo-
gási naplókat 2021-ben is február 28-ig 
kell leadni valamely állami jegy értéke-
sítő szervezetnél (jellemzően horgász 
egyesületek). Illetve, hogy a 2021-es 

éves balatoni területi jegy csak abban 
az esetben váltható, ha a horgász már 
rendelkezik 2021. évi állami horgász-
jeggyel! A horgászjegyek árai nem vál-
toztak az előző évhez képest.

A 2021-re vonatkozó szabályzatot a 
www.fonyod.hu weboldalon olvashat-
ják el: Balatoni Horgászrend 2021. 

      Forrás:
     balatonihal.hu,agrarszektor.hu
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2021. február

Január 23-án szombaton a felnőtt 
labdarúgó csapat számára megkezdő-
dött a tavaszi felkészülés. A járvány-
helyzet miatt az alapozás a szokásos 
nyolc hét helyett csak három hét lesz, 
mert február 28-án már kezdődik a 
pontvadászat, a tavaszi fordulókat 
megelőzően Baranyai Dávid játékos - 
edző fiai egy ősszel elmaradt meccset 
pótolnak hazai környezetben, a Kiskor-
pád ellen.

Az utánpótlás edzések február else-

2021. 02. 28. 13:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KISKORPÁDI SE
2021. 03. 06. 14:30
FONYÓDI PETŐFI SE - LENGYELTÓTI VSE
2021. 03. 13. 14:30
BALATONSZABADI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2021. 03. 20. 15:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KARÁD SC
2021. 03. 27. 15:00
DÉL-BALATON FC BALATONSZE - FONYÓDI 
PETŐFI SE

SORSOLÁS

Az idei évtől a VAGABUND Sport 
vitorlás utánpótlásnövendékei már 
egészéves edzésprogrammal készül-
nek fel versenyeikre. RS Feva és O’pen 
Skiff csapatainkban is lett némi átala-
kulás és két új versenyző is csatlako-
zott hozzánk. Eszközállományunkat 
gyarapítottuk. 

Egyesületünk RS Feva hajóosztályát 
az idei évben Vörös Kiara „kinőtte”, de 
szakmai segítő munkájára továbbra is 

Elkezdték a labdarúgók

A téli hideg ellenére már edz az utánpótlás

jétől kezdődnek.
Jelenleg is tart az átigazolási idő-

szak, távozó egyelőre nincs, érkezett 
viszont három fő is. Valkó Dávid visz-
szatért Somogyvárról, Sarang Ádám a 
Sülysápi SE-től, Gréczi Bence pedig a 
Kapostáj-Zimány SE csapatától igazolt 
Fonyódra.

Február elsejétől kezdenek asztalite-
niszezők is.

A Somogy megyei 2. osztályban ti-
zenkettedik helyen telelő labdarúgó 

2021. 04. 03. 16:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KAPOSFŐI KISKE
2021. 04. 11. 16:30
BALATONBERÉNYI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2021. 04. 17. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - KAPOSMÉRŐI SE
2021. 04. 25. 17:00
ÖREGLAKI MEDOSZ SE - FONYÓDI PETŐFI 
SE
2021. 05. 01. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - MEZŐCSOKONYA SE

2021. 05. 08. 17:00
ZAMÁRDI PETŐFI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2021. 05. 15. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - BALATONFÖLDVÁRI SE
2021. 05. 23. 17:00
BÖHÖNYE KSE - FONYÓDI PETŐFI SE
2021. 05. 29. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - BERZENCE SE
2021. 06. 05. 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE - SOMOGYVÁR K.Ö.SE
2021. 06. 13. 17:00
KISKORPÁDI SE - FONYÓDI PETŐFI SE

számítani fogunk. Kiarát egyesületünk 
a vitorlássport szakirányú felsőfokú 
tanulmányaiban és szakmai tevékeny-
ségében ezentúl is mindenben támo-
gatni fogja.  Új növendékeink Hor-
váth Szonja és Ferenc Márton O’pen 
Skiffben versenyeznek az idei évtől, 
ezúton is köszöntjük őket egyesüle-
tünkben. Sztankula Ágnes és Horváth 
Barnabás „kirepültek” az O’pen Skiffből, 
az idei évtől RS Fevában bizonyíthat-

nak majd. Az edzéseket az idei évben 
is Kocsis Gergő Boldizsár, egykori si-
keres utánpótlásversenyzőnk tartja a 
csapatoknak. Feladata az immár egész 
éves elméleti és gyakorlati edzésprog-
ram összeállítása, ami jelenleg már 
több mint 50 napos.  A téli hónapok-
ban videokonferencia beszélgetésen 
keresztül zajlik az oktatás. Online nem 
csak elméleti, hanem gyakorlati felké-
szülésre is lehetőségünk van, melyhez 
a Virtual Regatta Inshore applikáció áll 
rendelkezésünkre. A programban valós 
versenyszituációkat kell megoldania a 
vitorlázónak, világszerte egyre nagyobb 
a sikere a versenyvitorlázók körében is. 

Januárban a gyerekek egész éves 
programmal kapcsolatos tájékoztatá-
sa, teszt jellegű tudásfelmérése zajlott 
a találkozón. A gyerekek havi rendsze-
rességgel vesznek majd részt az on-
line edzéseken, áprilisban már vízre is 
szállnak versenyzőink. 

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület

csapat összesen kilenc alkalommal 
fogadja hazai pályán soros ellenfelét 
tavasszal, ám fontos figyelembe venni, 
hogy a járványhelyzet miatt jelenleg ér-
vényben lévő szabályozás értelmében a 
találkozókat zárt kapuk mögött játszák 
le, nézők azokon nem vehetnek részt. 
Az esetleges változásokról a Petőfi SE 
illetékeseinél tájékozódhatnak, de ter-
mészetesen mi is hírt adunk arról, ha 
a sportesemények újra látogathatóak 
lesznek. 
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APRÓHIRDETÉSEK
PB gázpalack eladó (háztartási, tele) ár: 
8.000,- Ft  Tel.:06-30/620-4334

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

•••
Eladó megkímélt kemping kerékpár 5000,- 

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;

Ft. Eladó férfi kerékpár, tárcsafék elöl-
hátul, sebességváltós, új gumik, új pedálok 
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

Zsiga Csaba kerékpártúrájának kö-
szönhetően az Eurakvilo Alapítvány, a 
daganatos gyerekek gyógyulását segí-
tő készüléket tudott vásárolni a Pécsi 
Gyermekklinika Onkohaematológiai 
Osztályára.

Zsiga Csaba 2020. július 6-án in-
dult el Hévízről, hogy 1 hét alatt körbe 
tekerje az országot daganatos gyere-
kekért. Az idén nyáron nagy dologra 
vállalkozott Zsiga Csaba. A daganatos 
gyerekekre hívta fel a figyelmet a Iron 
Bike 2020 kerékpáros teljesítmény-
túrán, miközben kerékpárral bejárta 
Magyarország csodálatos tájait egy 
hét alatt. Az Iron Bike 2020 név a telje-
sítménytúrán megtett kilométerek szá-
mára utal, hisz 7 nap alatt, közel 300 
települést érintve, napi 300 km bringá-
zással több, mint 2000 kilométert tett 
meg.

A bringázás során a Pécsi Tu-
dományegyetem Gyermekklinika 
Onkohaematológiai Osztályán gyógy-
uló kicsik felépülését segítő közel 10 
millió forint értékeű új ultrahang ké-
szülékre gyűjtöttünk pénzt. A pécsi a 
hét magyarországi Gyermekonkológiai 
Centrum egyike, ahol évente 30-40 
újonnan diagnosztizált rosszindulatú 
daganatos, illetve leukémiás gyerme-
ket kezelnek. - foglalta össze Csaba

A 6.napon érkeztünk Pécs-
re, ahol Dr. Ottóffy Gábor az 
Eurakvilo Gyermekonkológiai és 
Gyermekhospice Közhasznú Ala-
pítvány, a Pécsi Gyermekklinika 
onkohematológia osztályának vezető 
főorvosa is várta Csabát.

A Főorvos Úrtól személyesen kap-
hattunk tájékoztatást a klinika műkö-
déséről, a gyerekek megpróbáltatá-
sairól. Megtudtuk tőle, hogy a klinika 
főépületében lévő ultrahangkészülék-
kel tudják vizsgálni az osztályon lévő 
kisgyerekeket.

Főként télen, esőben, vagy például 
csak tolószékben mozgatható kicsik 
esetében problémás a vizsgálat, hi-
szen sokszor azt a pár száz métert 
sem könnyű megtenni velük. Az ultra-
hang egy sugárterheléssel nem járó, 
fájdalommentes, és nagyon informatív 
képalkotó diagnosztikai eszköz, amit a 
gyermekonkológia területén rendsze-
resen alkalmaznak.

Karácsonyi ajándékként örülhettünk 
együtt a jó hírnek, sikerült összegyűjte-
ni az összeget, az alapítvány megvásá-
rolhatta a készüléket. Az ultrahang be-
rendezés ára közel 10 millió forint volt, 
megvásárlásához nagyban hozzájárult 
az Iron Bike 2020 kerékpártúra.

Csaba kerékpározása önmagának is 

egy gyógyír volt, hiszen az indulás előt-
ti hetekben esett át egy újabb műtéten. 
2018 októberében diagnosztizáltak 
rosszindulatú daganatot (melanóma) 
nála, amit azonnal kiműtöttek. Az el-
múlt két évben további 15 műtét köve-
tette. Csaba az orvosaival konzultált 
és úgy határoztak, hogy engedélyezik 
számára a kerékpározást. Sajnos ta-
pasztalatból tudja, milyen sokat jelent 
a megfelelő műszerek megléte a kór-
házakban.

Az Eurakvilo Gyermekonkológiai és 
Gyermekhospice Közhasznú Alapít-
vány hálájuk jeléül küldött Csabának 
egy emléklapot, hogy megköszönjék 
a bringázással összegyűjtött felaján-
lásokat. A megvásárolt eszköz nagy-
ban segíti a Pécsi Gyermekklinika 
onkohematológia osztályának műkö-
dését.

  forrás: bringazas.hu

Új ultrahang az Iron Bike 2020 segítségével
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