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Fonyód Város Önkormányzata jelesre vizsgázott

Balatoni tervekről konzultáltak

Az Állami Számvevőszék felmérést 
végzett a 2020-as évben, melyben az 
önkormányzatok korrupció elleni vé-
dettségét vizsgálta. Az ÁSZ először el-
lenőrizte egyidejűleg a magyarországi 
önkormányzatokat a korrupció elleni 
védelem és a működést meghatározó 
szabályrendszer kialakításának tükré-
ben. 

A vizsgálat során 3197 önkormány-
zatot és 1284 önkormányzati hivatalt 
érintő rendszerszintű értékelést folytat-

Érvényesíthető a 
Fonyód kártya!
Érvényesíthető az idei naptári 

évre a Fonyód kártya, a szokások-
nak megfelelően egy, az érvényes-
ségét igazoló matricával.

Ehhez előzetes egyeztetés 
szükséges!

További információ kérhető a 
Fonyódi Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán, telefonon:

+36-85/562-980

Február elején Fonyódon volt vendég 
a Miniszterelnökség Településtervezé-
si, Területrendezési és Világörökségi 
Főosztályának vezetője, aki konzultá-
ciót kezdeményezett a Balaton vízparti 
területei közcélú területfelhasználási 
tervével kapcsolatban. Az egyezte-
tésen a résztvevők átbeszélték a ko-
rábban tett települési észrevételeket, 
az önkormányzat szakemberei is-
mertették a helyi igényeket, valamint 

tak le. Az országos átlag a 4,3 átlagos 
osztályzatot ért el.

A felmérésben Somogy megye ön-
kormányzatai közül 27 polgármester és 
22 jegyző beküldött beszámolója vett 
részt. Az Állami Számvevőszék nem 
csak a rendszerszintű értékeléssel, ha-
nem többszintű tanácsadói rendszerrel 
is segítette és segíti a Covid járvány 
miatt nehezebb helyzetben lévő ön-
kormányzatokat és hivatalaikat, annak 
érdekében, hogy elősegítse a hatékony 

feladatellátást. Az 5-ös skálán mozgó 
értékelésben a megyei átlag 4,1 lett és 
örömmel mondhatjuk, hogy Fonyód te-
lepülés 5-ös minősítést kapott! 

„Azt is bizonyítja ez a felmérés, hogy 
az abban résztvevő 132 önkormányzat-
ból a pandémia miatti nehezített körül-
mények között is kiemelkedően precíz, 
hatékony munkát végeznek a Fonyódi 
Polgármesteri Hivatal munkatársai.” – 
jelentette be a jó hírt Hidvégi József, 
polgármester a facebook oldalán.

A rendszerszintű értékelésről az 
ÁSZ összesen 21 jelentést készített, 
ezek elérhetőek az ÁSZ honlapján a 
Jelentések menüpont alatt. Az egyes 
önkormányzatok és hivatalaik együttes 
osztályzatát a jelentések mellékletei 
tartalmazzák. A jelentésekben az egyes 
megyék átlaga is olvasható.

Nemzetközi szervezetek (ENSZ, 
OECD), illetve az ÁSZ értékelése szerint 
a világjárvány kiemelt korrupciós, illet-
ve szabályt sértő működési kockázatot 
jelent. Mindez azt jelenti, hogy az ÁSZ 
értékelése akkor nyújt támogatást a 
szabályok betartásához, amikor arra a 
legnagyobb szükség van.

egyeztettek a jövőbeni feladatoktól is. 
Fonyód 14 km balatoni partszakasz-
szal rendelkezik, mely partszakasz 
megóvását minden érdekelt fontosnak 
tartotta. A konzultációban részt vettek 
továbbá a tervező háttérintézmény 
Lechner Tudásközpont munkatársai, a 
település főépítésze, valamint Fonyód 
város polgármestere és alpolgármes-
tere is. Az egyeztetés építő jellegű volt, 
sikeresen zárult.
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Internetfejlesztés Fonyódon - jön az optikai kábel
Fonyód Város Önkormányzatanák 

stratégiai partnere, a ZNET Telekom 
Zrt. január végén benyújtotta a terve-
ket az internet korszerűsítésére Fo-
nyód belterületére vonatkozóan. Az 
idő előrehaladtával és a technológia 
folyamatos, dinamikus fejlődésével 
óriási igény mutatkozott a korszerű, 
megbízható internetszolgáltatásra, 
amelynek legbiztosabb alappillére az 
optikai kábel technológia kialakítása. 
Ezt az elvárást hivatott kiszolgálni a 
tervezett beruházás. Február elején 
sajtótájékoztató keretében jelentették 
be a felek a nagyszabású beruházást, 
illetve egy együttműködést erősítő 
szándéknyilatkozatot is aláírtak ez al-
kalomból. 

Az előző évben az egész világot új 
kihívás elé állító koronavírus világjár-
vány megmutatta, hogy mekkora jelen-
tősége van az internetszolgáltatásnak 
akkor, amikor a szociális érintkezések 
száma az origo közelébe csökkent. 
Mindenki a saját életében tapasztal-
hatta meg ezt, sokan kaptak lehető-
séget az otthon végezhető munkára. 
Többen fonyódi nyaralójuk kényelmét 
választották tartózkodási helyükként, 
a feladataik már nem kötötték őket 
egyik nagyvároshoz sem. Fontos ta-
nulsága volt az elmúlt időszaknak 
az is, hogy az internetszolgáltatások 

kapacitásai végesek, a megbízható 
szolgáltatás pedig valódi értéket je-
lent mind a lakosságnak, mind pedig 
az üzleti élet szereplőinek. Fonyód 
Város Önkormányzatának és a ZNET 
Telekom Zrt-nek a képviselői már ko-
rábban is több alkalommal egyeztettek 
a várható fejlesztési elképzelésekkel 
kapcsolatban, s immár kézzelfogható 
közelségbe került az elmúlt évek leg-
nagyobb, digitális lépése. 

Ebben jelent majd a helyi közös-
ség, a szolgáltatói szféra és az üzleti 
szegmensben is komoly előrelépést és 
további, kiaknázható potenciált az op-
tikai kábellel megteremthető digitális 

jólét, amely a település belterületének 
több mint 90%-án megvalósul. 

A kivitelezés még az idei esztendő-
ben megkezdődik, a belvárosban pedig  
2021 végéig befejeződnek a munkák. 
Bélatelep és Fonyódliget városré-
szek vonatkozásában a tervek szerint 
2022-re zárul le a projekt, mellyel Fo-
nyód teljes belterületén elérhetővé 
válik a gyors, korszerű, megbízható 
szoltáltatás. Az optikai kábel által nem 
érintett területeket pedig mikrohul-
lámú internet technológiával látja el 
a szolgáltató, így mindenki számára 
elérhető lesz a korszerű szolgáltatás 
Fonyód városában. 

Tisztelt Fonyódiak!
Tisztelt Adózók!

Hamarosan postázzuk Önök felé a 
2021. évi helyi adófizetési kötelezett-
ségről értesítő leveleket és ezzel együtt 
a befizetéshez szükséges csekkeket.

Fonyód Város Önkormányzata az OTP Banknál vezeti 
számláit, erre való tekintettel és költségeink csökkentése 
érdekében kérjük Önöket, amennyiben módjuk és lehető-
ségük van rá, az adó befizetést az OTP Bank bármely 
fiókjában, vagy elektronikus átutalással teljesítsék a 
megadott számlaszámokra.

Segítő közreműködésüket köszönjük!
Jelentős változás a tavalyi évhez képest, hogy a gép-

járműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. 
január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. 

Helyi adó befizetése az OTP Bank fiókjaiban
A változás miatt a gépjármű üzembentartóknak, a tulaj-
donosoknak plusz teendőjük nincs. Év elején a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal minden érintettnek határozatot küld a 
fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó bevételi számláról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványhelyzetre való 
tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel! Kérdés 
esetén további információkért keressenek minket az is-
mert telefonszámokon, forduljanak adóügyi munkatársa-
inkhoz!

Telefon: 06 85/562-980
E-mail: info@fonyod.hu

    Nagy Brigitta
    jegyző
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Móring József Attila: utakat, házakat és közösségeket 
is építünk

A megszokottól eltérő beszélge-
tést láthattak a Fonyód Média köve-
tői a napokban, hiszen Hidvégi Jó-
zsef polgármester vendége Móring 
József Attila országgyűlési képvi-
selő volt, akivel a múltról, a jelenről 
és a jövő lehetőségeiről, terveiről be-
szélgettek. 

A polgármester egy rövid összeg-
zéssel nyitott, amelyben arról be-
szélt, hogy a kormány sikeresen vé-
dekezett az elmúlt egy évben, amióta 
tart a Covid-járvány. A 2020-as nyári 
szezont sikerült szerencsésen leve-
zényelni, melynek következtében az 
önkormányzat költségvetése arány-
lag a helyére billent. 

„Az életünk legmeghatározóbb té-
nyezőjévé vált ez a vírus…” - kezdte 
gondolatsorát Móring József Attila. 
Nagyon fontos időszak ez a mostani, 
két része van a munkánknak jelenleg: 
védekezés és támadás. A legfonto-
sabb természetesen az emberi élet, 
az egészség, ezért első körben ezt 
kellett megvédenünk. Miután ezt si-
keresen megtettük, következhetett a 
gazdaság megmentése a teljes ösz-
szeomlástól. Az egész világban kü-
lönböző módszereket választottak a 
védekezésre és szerencsére, amit mi 
választottunk, az bevált. Most, hogy 
a vakcinák rendelkezésre állnak és 
az emberéletek megmentése folya-

matosan zajlik, átmehetünk egyfajta 
támadásba. Ugyanis, ha elegendő 
mennyiségű vakcina van a birtokunk-
ban, vissza tudjuk szorítani a járvány 
terjedését. 

Tudjuk, hogy több munkában álló 
dolgozó van jelenleg Magyarorszá-
gon, mint 1 éve volt, annak ellenére, 
hogy a jövedelem termelő lehetőség 
5%-kal esett vissza. Ez a kialakult 
helyzetben óriási sikernek mondható. 

„A legfontosabb célt így fogalmaz-
tuk meg; legalább annyi munkahelyet 
kell létrehozni, mint amennyit a vírus 
elpusztít…” - mondta a képviselő.

Az előttünk álló időszakban nem 
egyszerűen nyitásról vagy zárásról 

van szó, hanem a gazdaság és az 
élet újraindításáról. Ehhez a kormány 
rengeteg segítséget ad: 5%-os la-
kásvásárlási áfa, 3 milliós felújítási 
támogatás, orvosi béremelés, hitel-
moratórium, 13. havi nyugdíj, kamat-
mentes vállalati hitel, 25 év alattiak 
szja mentessége. Ezeknek a lépések-
nek a következtében nagyon komoly 
elrugaszkodás várható a jövőben.

A polgármester ezután a fejlesz-
tések témakörére váltott, ezek közül 
igen csekély mértékű támogatás ér-
kezett a városba a szocialista veze-
tés ideje alatt. Sajnos azt tapasztal-
ták, hogy különbséget tettek politikai 
hovatartozás szerint a támogatások 

elosztásában. 
„Arra kell számítania Fonyódnak, 

ha itt ellenzéki képviselő és ellenzéki 
vezetésű kormány lesz, akkor azért 
hasonló időket fogunk megélni…” – 
mondta a polgármester.

Ezzel szemben jelenleg abszolút 
nincs különbségtétel ebben a te-
kintetben, a kérdés pedig az, hogy 
gondolkodik erről a jelenlegi veze-
tés. Móring József Attila azt mond-
ta, nem lehet büntetni azért, ha egy 
vezető nem úgy gondolkodik, mint 
a kormány. Ezzel szemben ő arra 
törekszik a munkája során, hogy a 
lehető legtöbb forrást hozza a körze-
tébe. Ám az is hozzátartozik, hogyha 
az ellenzéki oldalon jó célok fogal-
mazódnak meg, az ember örömmel 
segíteni fog ott is. 

A megye 69 településén volt lehe-
tőség az elmúlt időszakban 1,5 milli-
árd forintot elkölteni a Magyar Falu 
program keretében, ami szükséges 
is volt, hiszen komoly lemaradások 
vannak mind infrastruktúrában, mind 
beruházásokban, mind minőségi 
munkahelyek tekintetében. Tehát a 
fejlesztések időszaka most kezdődik 
igazán, amennyiben a jelenlegi kor-
mány marad, erre minden lehetőség 
meg is lesz. 

A fejlesztéseknél maradva Hidvégi 
József kitért arra is, hogy a Csisztai 
termálfürdő egy remek lehetőség, 
amely még nem került kiaknázásra. 
A képviselő szerint a csisztai fejlesz-
tési csomag egy három lábú széknek 
tekinthető, melynek egyik lába a ha-
marosan épülő kerékpárút, ahol re-
mények szerint majd autóval is lehet 
közlekedni. Második lába a fenyvesi 
kisvasút újraépítése, mely a tervek 
szerint már a nyáron használható 
lesz a turisták számára. A harmadik 
láb pedig maga a fürdő, annak kor-
szerűsítése és bővítése. A vízfelület 
növelése és a színvonal emelkedése 
a cél, azonban ez nem csak Fonyód 
vagy Buzsák ügye, ez térségi ügy. 
Itt már nem arról van szó, hogy ho-
gyan hosszabbítsuk meg a szezont, 
hanem arról, hogyan tegyük egész 
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évessé a Balatont. Vannak már pró-
bálkozások és sikeres vállalkozások 
is, tehát a folyamat elkezdődött. Az 
is óriási segítség volt ebben, hogy a 
kormány a Kisfaludy Program kereté-
ben felújítási támogatásokat biztosí-
tott a vendégházak, apartmanok tu-
lajdonosainak és sokan a téliesítésre 
fordították az összeget.

A polgármester elmondta, nagyon 
várja, hogy a kisvárosi fejlesztési le-
hetőségek is megjelenjenek, hiszen 
feladatának érzi azon sok éves le-
maradásokat behozni, melyeket az 
előző kormány vezetése alatt nem 
sikerült megvalósítani. Erre azt a vá-
laszt kapta, hogy előre láthatólag a 
2021-27-es ciklusban lesz lehetőség, 
hogy a nagyobb lélekszámú város-
okban is pályázati forrásokból való-
sítsanak meg kitűzött fejlesztési és 
innovációs célokat. Jelenleg Fonyód 

városának 34 ilyen előkészített pro-
jekt célja van. 

Az utolsó pont a jövő évben esedé-
kes választások témája volt. A kép-
viselő elmondta, hogy a közel 20 év 
alatt nem mindig volt egyszerű. Ellen-
zéki jelöltként szinte semmit nem le-
het elintézni, hiába minden igyekezet. 
Úgy gondolja, legjobb tudása szerint 
végzi a munkáját és sikerének egyik 
titka, hogy nem üzletet kötni, hanem 
haza jár a választói közé, mert ő itt-
hon van Somogyban. Együtt vannak 
az emberekkel meccsen, bálban, es-
küvőkön és temetéseken is. Az együtt 
töltött idő rendívül fontos. Kiemelte, 
nagyon örül annak, amikor egy-egy 
beszélgetésen a fejlesztési célokról 
és lehetőségekről esik szó és nem 
pedig a város túléléséről, mint ahogy 
2010 előtt az jellemző volt. Most egy 
olyan időszakot élünk, amikor építke-

zünk; utakat, házakat és közösséget 
is építünk. Ennek tükrében fontosnak 
tartja a határon túli magyarok segíté-
sét, úgy fogalmazott: „hiszen egy vér-
ből valók vagyunk”.

A beszélgetés végén egy olyan kér-
dés hangzott el, amelyről talán médi-
ában még nem beszélt a képviselő, 
hogy miért költözött el Fonyódról. „Én 
somogyvári gyerek vagyok” – kezdte 
Móring József Attila. A családja ott 
él, az igazi otthona ott van. De nem 
adta fel Fonyódot sem, hiszen Fonyód 
az egyik legdinamikusabban fejlődő 
város, amire büszke, azonban neki 
mégis Somogyvár a szíve csücske és 
úgy ahogyan csapatot, úgy szívet sem 
cserél az ember!

A beszélgetés teljes egészében 
megtekinthető a Fonyód Média 
facebook oldalán és youtube csa-
tornáján is! 

A korlátozások utolsó szakaszában vagyunk
A február 25-ei Kormányinfón Gu-

lyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és Szentkirályi Ale-
xandra kormányszóvivő ismertették 
az újabb információkat a jelenlegi 
helyzettel és jövőbeli tervekkel kap-
csolatosan.

Gulyás Gergely, többek között ar-
ról beszélt, Európában és Magyar-
országon is a koronavírus az egyik 
legfontosabb probléma, tehát ez az, 
amit meg kell oldani. Az, hogy sikerült 
megfékezni a járvány nagy tombolá-
sát, annak köszönhető, hogy a ma-
gyar emberek betartották a járvány-
ügyi szabályokat.

A vége felé közeledünk a járvány-
nak, már van mivel védekezni, de 
mivel még továbbra is emelkedik 
a fertőzöttek száma, megérkezett 
a harmadik hullám, így egyelőre a 
szabályok feloldása nem fog bekö-
vetkezni. Március 15-ig a kormány a 
szabályokat változatlanul fenntartja. 
Azonban, ha elérkezik a nyitás pillana-
ta, mindenképpen figyelembe fogják 
venni a nemzeti konzultáció eredmé-
nyét, melyet egyébként már 2 460 000 
ember töltött ki.

Magyarországon az elkövetkező 
hetekben fel fog gyorsulni az oltások 
beadása.

„Értelemszerűen, aki adott pillanat-
ban nem kér egy vakcinát, azt hátrébb 
sorolják, de amikor lesz belőle, akkor 
beoltják. Egyébként minden oltóanyag 
hatékony védelmet jelent a vírussal 
szemben." – mondta Gulyás Gergely.

Március elsejétől fogják megkapni 
postai úton azok a személyek az ol-
tási igazolást, akiket már beoltottak. 
Pillanatnyilag a kártyával annyit tud 
bizonyítani, hogy ő már védett, így fel-
mentést kap a karanténkötelezettség 
alól. Fontos tudni, hogy egyelőre 
nincs döntés, milyen más jogosultsá-
got biztosít majd az igazolás.

A március 15. utáni helyzetről, 
hogy lesz-e nyitás vagy a korlátozá-

sok további hosszabbítására kerül 
sor, majd a számok függvényében 
fognak dönteni. A kormány célja az, 
hogy minél hamarabb tudják újraindí-
tani az országot biztonságosan – vá-
laszolta egy kérdésre a miniszter. 2,5-
3 millió oltást kell beadni, hogy akik 
életükben is fenyegetettek a korona-
vírus miatt, védettek legyenek. Ha ez 
megtörténik, akkor radikális nyitásra 
lesz lehetőség. Azt is elmondta, mivel 
a kijárási tilalom korlátozza az embe-
rek életét leginkább, így valószínűleg 
azt fogják legelsőként feloldani.

  Forrás: hirado.hu
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Újabb elismerés egy közel 25 éves munkáért

Hófehér gyöngyök - a téli Balaton jégcsodái

Makkos Péter a fonyódi Makkos 
Vendéglő tulajdonosa a napokban ve-
hetett át egy díjat a Somogy Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltá-
ból. A kamara a „Somogy Szakkép-
zéséért” elismerést adományozta 
Péternek. Vizsgabizottsági tagként 

„Annyira irigyellek, én is szeretnék a 
Balaton mellett lakni!” hallottam nem-
egyszer ezt a mondatot olyan nagyvá-
rosban élőktől, akiket hosszabb-rövi-
debb időre mellém sodort majd tova 
fújt az élet szele. Február elején a nagy 
hidegnek és az erős szélnek köszön-
hetően, ismét jégbe fagyott szeretett 
tavunk partja és a természet szemkáp-
ráztató, fagyos csodákat varázsolt a 
strandokra.

Bátran állíthatom, hogy emiatt a 
csodás látvány miatt döntött úgy na-

és szakmai ellenőrként járta éveken 
keresztül az országot és segített, hogy 
a tanulók minél hasznosabb tudással 
végezhessék el az iskolákat. 

A vendéglő tulajdonos 14 éves korá-
ban kezdett alkalmi munkákat vállalni 
az akkori Rianás Vendéglőben. Az idő 
múlásával azonban másfelé sodor-
ta az élet. Pedagógusi végzettséget 
szerzett és sokáig tanított is a fonyódi 
általános iskolában, mint matematika 
és testnevelés szakos tanár. A rend-
szerváltáskor adódott lehetősége, 
hogy pályát váltson. 31 éve dolgozik 
főállásban a vendéglátásban és 2001-
ben nyitotta meg a saját üzletét; a ma 
is üzemelő - bár a vírushelyzet miatt 
pihenésre ítélt - Makkos Vendéglőt. 

Teljesen nem tudott elszakadni az 
oktatástól, hiszen a szakképzésben 
való részvétele szinte folyamatos volt. 
Szerinte a legfontosabb ebben a szak-
mában, hogy szívvel-lélekkel végez-
zék és tudomásul kell venni; a nyár a 
munkáról szól és míg mások pihennek, 
keményen kell dolgozni. Vallja, hogy a 

vendéglátás sokkal több annál, mint ki-
vinni az ételt a vendégnek. Inkább egy-
fajta „élménycsomagot” kell kapjon a 
vendég, annak érdekében, hogy emlé-
kezetes, magas szintű kiszolgálásról, 
igazi vendéglátásról beszélhessünk. 
Ezt az elvet igyekszik saját éttermében 
is gyakorolni.

A vírushelyzet végét ő is nagyon 
várja, az étterem felújításon esett át, 
a gépek karbantartását is elvégezték, 
már csak a vendégek hiányoznak. Ám 
kitart amellett, hogy minden egyes lé-
pést körültekintően meg kell tervezni, 
hogy az eddig felépített biztonságot ne 
rontsuk el. Bízik benne, hogy hamaro-
san legalább a teraszokon lehet majd 
vendéget fogadni, és lassan mindenki 
visszatérhet a dolgos hétköznapokba.

„Nagyon nagy odafigyeléssel kell 
erre gondolnunk, mert egy pillanatnyi 
siker érdekében kockáztatni lehet az 
egész szezont.” - foglalta össze Mak-
kos Péter.

A díjhoz szívből gratulálunk! 

gyon sok ember, hogy rövid két napra 
maga mögött hagyja lakóhelyét és 
úticéljául tűzi ki a Balatont és többek 
között Fonyódot is. Településünk na-
gyon hosszú partszakasszal büszkél-
kedhet, hiszen a fonyódligeti Árpád 
parttól egészen Bélatelep végéig húzó-
dik városunk határa. 

Ezen a bizonyos hétvégén választ-
hatták a kirándulók bármelyik stran-
dot, gyönyörű jégbe burkolózott ná-
dasokkal, padokkal, vízben felejtett 
csónakokkal találkozhatott a szem-

lélődő sokaság. Nem voltak híján a 
fényképezésre alkalmas eszközöknek, 
az okostelefonoktól a legkomolyabb 
fényképezőgépekig szinte mindennel 
igyekeztek megörökíteni azokat a bizo-
nyos fehér gyöngyöket.

A hétvége hideg, szeles de szép 
naplementés vasárnappal ért véget, a 
kirándulók élményekkel telve térhettek 
haza. Remélem, hogy nyáron újra ven-
dégeink lesznek és tovább öregbítik 
Fonyód jó hírét.

          Szárnyasi Ottó
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A veszélyhelyzet 90 nappal meghosszabbítva
Az Országgyűlés által február 22-én 

megerősített kormányrendeletek hatá-
lya 90 napra hosszabbítható meg, de 
a parlament ennél korábban is vissza-
vonhatja felhatalmazását.

A megerősítéssel kapcsolatban az 
előterjesztés indoklása hangsúlyozza: 
e megerősítés által az Országgyűlés 
politikailag elismeri a járvány megaka-
dályozására tett eddigi kormányzati 
lépéseket.

Az Országgyűlés külön jóváhagy-
ta azt a kormánydöntést, amellyel a 
tavaly november elején kihirdetett ve-
szélyhelyzet ideje alatt kiadott egyes 

Kiemelt figyelmet fordítunk az üze-
meltetési feladataink közé tartozó terü-
letek megfelelő működésének folyama-
tos biztosítására. Fonyód területének 
folyamatos tisztán tartása, közterüle-
tek, sétányok, gereblyézése, seprése, 
hulladék, levél összeszedése, és elszál-
lítása folyamatos és rendszeres felada-
tunk. Az ároktisztítás és csapadékvíz 
elvezetők tisztítása a Bartók Béla ut-
cában, a Piac területén lévő csapadék-
víz elvezető árkokban és lefolyókban, 
a Dísz tér területén lévő lefolyókban, a 
Kollégium mellett lévő esővíz gyűjtők-
ben megtörtént. Városi strandhoz ve-
zető zúzalékos útszakaszt kijavítottuk 

A Városüzemeltetés munkálatai 

Tájékoztatás a civil szervezetek részére az
önkormányzati támogatás igénylésének
szabályairól

és az intézményeknél felmerülő karban-
tartási munkákat szintén elvégeztük. A 
játszóterek, játszótéri eszközök folya-
matos karbantartása szintén a felada-
taink közé tartozik. Sószóró és hótoló 
traktorok folyamatos készenlétének 
biztosítása a síkosság mentesítés miatt 
februárban is aktuális volt. A síkosság 
mentesítő anyag tároló kalodáit minden 
esetben feltöltjük. Elszáradt, baleset-
veszélyes fák ágait levágtuk, szükség 
esetén a fa kivágása is megtörtént, 
az ágakat és a fákat a közterületekről 
el is szállítottuk. A közterületi díszfák 
metszése is megtörtént. A fagyok ide-
jén is folyamatosan rendben tartjuk a 

temetőt. Általános feladatunkat, a piac 
területének folyamatos tisztán tartását 
és piaci mosdók felügyeletét minden 
hónapban ellátjuk.

  Kristóf Györgyné
  ügyvezető igazgató

Fonyód Város Önkormányzata elismeri, megbecsüli a 
civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és tá-
mogatja a kultúra, a közművelődés, a polgárok közéletbe 
való bevonása, a város fejlesztése és szépítése, a környe-
zetvédelem, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a 
szociális és kreatív tevékenység, az arra rászorulók megse-
gítése, az egészséges életmód és a sportolás feltételeinek 
megteremtése, a természeti és épített környezet megóvá-
sa, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén vég-
zett tevékenységét.

2021. január 1. napján hatályba lépett a civil szerve-
zeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
18/2020. (XII.17.) rendelet, mely meghatározza a támo-

kormányrendeleteket a 2021. február 
7-én hatályos szövegükkel újból ha-
tályba léptették.

Az elfogadott jogszabály rendezi az 
időközi választások és népszavazások 
kérdését is, kimondva, hogy a veszély-
helyzet megszűnését követő napig 
időközi választás és népszavazás nem 
tűzhető ki, a már kitűzöttek pedig el-
maradnak. A ki nem tűzött és az elma-
radt választásokat, népszavazásokat 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 
15 napon belül kell kitűzni.

A törvény rögzíti, hogy a kormány-
nak a járvánnyal kapcsolatos intézke-

désekről rendszeresen tájékoztatást 
kell adnia az Országgyűlés ülésén, 
annak hiányában a házelnöknek és a 
frakcióvezetőknek.

A törvény a kihirdetését követő 90. 
napon veszíti hatályát.

gatás igénylésének és nyújtásának feltételeit, módját és az 
elszámolás rendjét.

A hatályos rendelet Fonyód város honlapjáról az alábbi 
linken érhető el: http://www.fonyod.hu/hu/cikkekhez/3171-
civil-rendelet-18-2020

A pályázati kiírás 2021. április 15-ig kerül közzététel-
re a honlapon. (www.fonyod.hu)

Felhívjuk a támogatás igénylése iránt érdeklődő civil 
szervezetek figyelmét, hogy a hatályos rendelet szigorú 
dokumentációs feltételeket határoz meg, melynek okán 
kérjük, hogy a pályázati kiírásban kitűzött határidőre kellő 
figyelemmel és gondossággal készítsék el pályázataikat.

   Fonyód Város Önkormányzata
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Napjainkban szinte minden család-
ban van valamilyen házikedvenc. Egy 
tanulmány szerint 50%-ban vannak 
azon családok, akik kutyussal oszt-
ják meg otthonaikat. Természetesen 
a legtöbb gazdi gondosan odafigyel 
kedvence igényeire, a megfelelő tar-
tási körülményekre, de sajnos még 
mindig vannak olyanok, akik felelőt-
lenül tartanak különböző állatokat. A 
problémák köre igen széles, kezdve a 
nem megfelelő fekhellyel, a rossz mi-
nőségű ételen át, a meggondolatlan 
szaporításig. Pápes Zsófia állatorvo-
si asszisztensként számos gondatlan 
gazdival és az ebből kialakuló problé-
mákkal találkozott már.

„Úgy gondolom, hogy az egyik legfe-
lelőtlenebb dolog az, hogy a kutyákat 
nem chippeltetik és nem regisztráltat-
ják be…” – mondta Zsófi.

A chipek megléte biztosítja azt a 
kutyusok számára, hogy bármikor 
megtalálhassák a gazdijukat, haza 
tudják juttatni őket, ha netán elkóbo-
rolnának. Így nagy esély van rá, hogy 
az elkóborolt kutyus nem kerül men-
helyre. A nem kívánt és nem megfelelő 
körülmények közé születő szaporulat 
ugyancsak nagy probléma, amelyről 
Zsófi úgy gondolja, hogy megelőzhető 
lenne, ha az emberek élnének az ivar-
talanítás lehetőségével. Sajnos még 
mindig találunk olyan haszonszerzés 
céljából, a végtelenségig kimerített 
anyakutyákat, akiknek sokkal jobb 
élete lehetne.

„Sokkal jobb örökbe fogadni vagy 
menteni kutyát, mint szaporítótól vá-

2020 első negyedévében megjele-
nő vírus miatt a legtöbben arra szá-
mítottak, hogy az ingatlanpiac megáll 
és nem lesz kereslet az eladó ingatla-
nokra. Azonban a City Cartel Balaton 
ingatlaniroda tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy nem csökkent a vásárlói 
kedv. Olyannyira nem, hogy a kínálat 
jelenleg sokkal kisebb, mint amire ke-
reslet lenne.

Nagyon széles a népszerű lakástí-
pusok köre, ugyanis az egészen kicsi, 
felújítandó nyaralóktól a közvetlen 
vízparti, luxus villákig szinte minden-
re van kereslet. Egy valami azonban 
közös a vásárlókban; mindenki a 
lehető legközelebb szeretne lenni a 
vízhez. Ez a kívánság azonban nagy-
ban függ az anyagi lehetőségektől. A 
leendő tulajdonosok sok esetben má-
sod vagy harmadrészre vesznek Ba-
laton parti ingatlant, így egyre kisebb 
azon családok köre, akik állandó lak-
hatási célra keresnek házat. 

Az iroda pozitívan áll a jövőhöz, bíz-
nak benne, hogy nem lesz komolyabb 
negatív hatása a vírusnak az ingatlan-
piac szempontjából, és tud folytatód-
ni a jelenlegi helyzet. Annál is inkább, 
mivel az emberek ebben az egy évben 
rájöttek arra, hogy nem csak ország-
határon kívül lehet nagyon kelleme-
sen eltölteni a szabadidejüket. Egyre 
több családban megfogalmazódik a 
gondolat, hogy a Balaton 4 évszakos 
lehetőség.

„Az emberek rájönnek arra, hogy 
a Balaton az országon belül egy ha-
talmas nagy érték, és úgymond itt 
biztonságban van az embernek a be-
fektetett pénze is…” – fogalmazott 
Makarész András, a City Cartel Bala-
ton ingatlaniroda tulajdonosa. 

Segítsen ön is a felelősségteljes 
állattartás kialakításában!

Lakáspiac: 
kedvező
tapasztalatok 

Foto: napi.hu

sárolni…” – tette hozzá az asszisz-
tens, akinek egyik kutyusa szintén egy 
mentett kedvenc.

A problémák másik köre az otthon 
megfelelően állatot tartó, ám kapun 
kívül felelőtlenül viselkedő gazdik 
csoportja. Fonyódon - ahogyan sok 
más városban is –szabályozott a 
kutyák közterületen való sétáltatá-
sa, mégis megannyi póráz nélkül 
szaladgáló szőrgombócot láthatunk. 
Nem csak a kutyák, de embertársa-
ink biztonsága érdekében is fontos, 
hogy betartsuk az előírásokat. Sokan 
hiszik, hogy bármikor képesek a ku-
tyájukat visszahívni, de sok esetben 
van nagy probléma abból, hogy ez 
mégsem sikerül. Végül pedig egy 
kényes, ám annál fontosabb prob-
léma; a kutyáink után hátra hagyott 
„végtermék”. Talán mondhatjuk, hogy 
senki nem szívesen takarítja a város-
ban való sétálás után a cipőjét, mert 
bizonyos gazdik elfelejtették össze-
szedni kedvencük után az ürüléket. 
Erről írt a februári Fonyódi Hírmondó 
újságba cikket egy kutyatartó gazdi, 
Szárnyasi Ottó, aki maga is rend-
szeresen sétál kutyájával, de minden 
esetben pórázon tartja és zacskót 
is hord magával, hogy a város minél 
tisztább és élhetőbb legyen.

„Társadalmi összefogást várunk és 
ezáltal tudunk tenni azért, hogy a tár-
sadalom jobban elfogadja a kutyáso-
kat…” – fogalmazta meg Ottó.

Vigyázzunk egymásra és kedvence-
inkre is! 



9

Fonyódi Hírmondó

Lassan egy éve már, hogy ha-
zánkban is megjelent a járvány, 
megbetegedéseket okozva és 
számtalan korlátozó intézkedés 
meghozatalát szükségessé téve. 
Mindnyájan nehezen viseljük már 
ezeket a korlátozásokat, a találko-
zások, a meghitt beszélgetések, és 
az ölelések hiányát.

Intézményünkben is csendesen 
telnek a napok, december közepe 
óta a nappali ellátás intézményben 
történő biztosítása szünetel idő-
seink védelmében. Így elmaradt a 
karácsonyi ünnepség, az újévi kö-
szöntés és a farsangi mulatság is. 
A név- és születésnapokról azonban 
ebben az időszakban sem feled-
kezünk meg. A jelenleg hatályban 
lévő útmutatók értelmében a házi 
segítségnyújtás szolgáltatáshoz 
hasonlóan, otthonukban látogatják 
a gondozónők időseinket. A nappali 
ellátás szolgáltatási elemeit így is 
biztosítjuk, bevásárolunk, ügyet in-
tézünk, beszélgetünk.

Az oltási terv szerint az ellátást 
igénylők hamarosan sorra kerülnek 
koruk, egészségi állapotuk függvé-
nyében. A gondozónők folyamato-
san tájékozódnak az oltást megka-
pók köréről, segítik a regisztrációs 
folyamatot. Az oltás nem csoporto-
san történik, így a nappali ellátás új-
ranyitásának pontos dátuma egyen-
lőre számunkra sem ismert. Függ az 
országos intézkedésektől, az ellá-
tást igénybe vevők beoltottságától. 
Természetesen, ahogy információ 
birtokába kerülünk, azonnal értesít-
jük időseinket.

A központ többi szolgáltatása 
a már jól ismert módokon vehe-
tő igénybe, azaz előre szükséges 
időpontot egyeztetni, az épület-
be csak orrot és szájat eltakaró 
maszk viselése mellett lehet be-
lépni, kötelező a kézfertőtlenítő 
használata.

Az egyes szolgáltatásokban dol-
gozó kollégáim a megszokottak sze-
rint végzik munkájukat, a járvány-
ügyi szabályok fokozott betartása 
mellett látogatják a családokat, idő-
seket.

A Szociális Központ Hírei
Az étkeztetés szolgáltatásban 

visszaálltunk az ételhordók haszná-
latára, azonban továbbra is kiszál-
lítással biztosítjuk az ellátást. Az 
ételhordók tisztaságát minden nap 
ellenőrizzük.

A jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás szolgáltatás korszerű-
sítése történt meg az elmúlt hóna-
pok során. Új típusú készülékekre 
cseréltük a korábbiakat, melyek 
használata még nagyobb biztonság 
érzetet nyújt az igénybe vevők és 
hozzátartozóik számára is.

A Család- és Gyermekjóléti  szol-
gáltatásban ugyanúgy intézkedünk 
jelzések alkalmával, fogadjuk előre 
egyeztetve az ügyfeleket, segítjük 
az ügyintézéseiket, mint korábban, 
azonban a járványügyi előírások 
betartása mellett tesszük mindezt. 
Február hónapban tartottuk meg a 
szokásos, éves szakmai tanácsko-
zásunkat, azonban a megszokot-
takkal ellentétben, az online térben 
vitatjuk meg a jelzőrendszer műkö-
désének elmúlt évi tapasztalatait.

2020. novemberében és dec-
emberében egy-egy alkalommal, 
2021-ben pedig már egy alkalommal 
fertőtlenítőszert kaptunk nagyobb 
mennyiségben a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Somogy 
Megyei Kirendeltsége által. Fonyód 
Város Önkormányzata folyamatosan 

biztosítja számunkra az ingyenes 
tesztelési lehetőséget, és forrást az 
egyéb védőeszközök beszerzésre, 
melyet ezúton is köszönünk.

Az intézménynek helyt adó épü-
letben több munka elvégzése is 
szükségessé vált, melynek kivitele-
zésében a városüzemeltetés vezető-
je és kollégái vannak segítségünkre. 
Így bejárható és használható lett a 
pincénk, biztonságosabbak a vil-
lanyvezetékeink. Köszönjük szépen!

A nappali étkezőjének székeit és 
asztalait is felújítottuk, Varga Fe-
renc aktív közreműködésével.

Az elmúlt év a szociális szakmá-
nak is új kihívásokat, új feladatokat 
hozott, melyeknek igyekeztünk leg-
jobb tudásunk szerint megfelelni. A 
2021-es év is tartogat számunkra 
teljesítendő feladatokat, új kihíváso-
kat, elsősorban a gyermekvédelmi 
feladatok ellátása kapcsán beveze-
tésre kerülő, új informatikai rend-
szer alkalmazásával.

Minden kedves ellátottunknak, 
valamennyi kollégámnak és intéz-
ményünkkel együttműködő társ-
szervezetnek és dolgozóinak jó 
egészséget kívánok, köszönöm az 
eddigi együttműködésüket és kérem 
türelmüket, amíg visszaállhatunk a 
normál rend szerinti működéshez.

            Fazekas Aliz
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Kiegészítés a Fonyódi Hírmondó 2021 feb-
ruári számában megjelent "Fonyódi évfordu-
lók 2021-ben" című írásomhoz.

Az évfordulónaptár 65 évvel ezelőtti rész-
letéhez a következő kiegészítést teszem: az 
1956-os forradalomban végzett tevékenysé-
géért 3 fonyódi szabadságharcost letöltendő 
börtönbüntetésre ítéltek, amelyet végre is haj-
tottak velük szemben.

    Varga István

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. 

03.03. Szerda Csontleves
Vagdaltszelet, zöldborsófőzelék

03.04. Csütörtök Meggyleves
Rántott halfilé, párolt rizs, tartármártás

03.05. Péntek Gulyásleves
Darás tészta, sárgabarack lekvár, gyümölcs

03.08. Hétfő Húsgombócleves
Spenót mártás,főtt tojás, sós burgonya

03.09. Kedd Kelbimbóleves
Bolognai spagetti

03.10. Szerda Sárgaborsókrém leves
Hagymás csirkemáj, rizi-bizi, csemegeuborka

03.11. Csütörtök Tejfölös gombaleves
Cigánypecsenye, petrezselymes burgonya,

káposztasaláta

03.12. Péntek Paradicsomos húsos káposzta
Sajtos pogácsa, gyümölcs

03.15. Hétfő ÜNNEP

03.16. Kedd Tárkonyos sertésraguleves
Burgonyás tészta, céklasaláta

03.17. Szerda Fokhagymakrémleves
Mustáros sertésszelet, párolt rizs, párolt zöldség

03.18. Csütörtök Daragaluska leves
Sertéspörkölt, lencsefőzelék

03.19. Péntek Májgombócleves
Rizsfelfújt, gyümölcsöntet

03.22. Hétfő Zöldborsóleves
Bakonyi sertésragu, bulgur

03.23. Kedd Karfiolleves
Vagdalt sertésszelet, burgonyapüré, csemegeuborka

03.24. Szerda Paradicsomleves
Húsos-májas rizottó

03.25. Csütörtök Karalábéleves
Párizsi csirkemell, petrezselymes burgonya,

káposztasaláta

03.26. Péntek Nyírségi gombócleves
Fahéjas csiga

03.29. Hétfő Tejfölös burgonyaleves
Tarhonyás hús, csalamádé

03.30. Kedd Zöldségleves
Töltött káposzta

03.31. Szerda Rántottleves
Lecsós sertésszelet, párolt rizs

VÁLTOZÁS

+ 150 FT ACSOMAGOLÁS DÍJA 

900 Ft

Fonyód Város Önkormányzatának
a 2021. évre tervezett
igazgatási szünetei:

2021. augusztus 16. - augusztus 19. 

2021. december 11. szombat 

2021. december 20. - 2021. december 31.
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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!

SZÁJMASZK ÉS FERTŐTLENÍTŐ 
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Kövessük a templomi segédkezők 
útmutatásait, a szabályok betartását!

Vigyázzunk egymásra!

Evangélikus gyülekezeti 
alkalmak 

2020. november 11-től a
koronavírus-járvány okozta

rendelkezések miatt az evangélikus 
istentiszteletek, házi bibliaórák és a

múzeumi kulturális estek elmaradnak.
A veszélyhelyzet elmúltával folytatjuk 

alkalmainkat.

Tájékoztatás a Fonyód Médián
és Balatonboglári Ev. Egyházközség

facebook 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 korlátozá-
sok 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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8640 Fonyód, Ady Endre u. 23.    +36-(85) 900 177

HOZZA BE EZT A KUPONT A FONYÓDI 
IRODÁNKBA, ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK 
D Í J Á B Ó L  1 0 %  K E D V E Z M É N Y T 
BIZTOSÍTUNK!

KOLLÉGÁINK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE!
Keressen bennünket a  oldalon! https://dh.hu/iroda/fonyod
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Hiánypótló beruházás fonyódon

Beiratkozás a 2021-
2022-es tanévre

Kedves Szülők!
A kormány tájékoztatása szerint 

az általános iskolai beiratkozás az 
első évfolyamra, az Nkt. 50.§ (7) 
bekezdése alapján, 2021. április 
15-16-án lesz. Bővebb információ 
a kormány részletes tájékoztatója 
után, várhatóan március közepé-
től az iskola honlapján (miujsag-
fonyodialtisk.hu) és az iskola 
facebook oldalán érhető el.

Szeretettel várjuk elsőseinket!

Eddigi felajánlásukat
megköszönve kérjük, továbbra is 

támogassa adója 1%-val köz-
hasznú alapítványunkat.

Kedvezményezett:
Magyar Bálint Általános Iskoláért 

Alapítvány

Adószám:
18761779-1-14

Csizmadia Attila a Fonyódi Kol-
bászfesztivál ötletgazdája ismét egy 
nagyon hasznos és innovatív ötlettel 
rukkolt elő. Megépítette hosszú évek 
óta az első autómosót Fonyódon. A 
motiváció, a családi cég sokoldalú-
ságának növelésén túl, a barátok jó 
példája és a helybéliek egyre inkább 
növekvő hiányérzete volt. 

„A piacot megnéztük, milyen piaci 
szereplők vannak, mind a szolgáltatók, 
mind a beszállítók részéről…” – mond-
ta a tulajdonos.

A helyszínválasztást illetően a vál-
lalkozó elmondta, hogy szinte adta 
magát a lehetőség, ugyanis jól megkö-
zelíthető és legtöbbször a benzinkút, il-
letve az autómosó egymás mellé épül. 
Így volt ez évekkel ezelőtt is, míg a régi 
mosó meg nem szűnt. A munkálatok 
megkezdését egy rendkívül hosszú és 
bonyolult előkészületi feladatsor előz-
te meg. A területen többféle vezeték 
és cső futott a földben, a föld fölött 
lévő épületek tulajdonviszonyai pedig 

rendezetlenek voltak. Azonban ez nem 
tántorította el Attiláékat és sikeresen 
megoldottak minden kérdéses ügyet. 
A beruházás egy igen komoly összegű 
projekt, ebből is látszik, hogy milyen 
hosszú távon gondolkodnak a mosó-
ban és ezzel együtt Fonyódban is.

„Mert azért azt tudni kell, hogy itt a 
megtérülés, a több milliós befektetés 
100 forintonként jön vissza, tehát nem 
egy évre tervezünk…” – fogalmazta 
meg Csizmadia Attila.

Az autómosó számos különleges 
dolgot kínál, mint például a pay-pass 
bankártyás fizetési lehetőség vagy 
a kreditkártya, amire bármilyen ösz-
szeget utalva, aprópénz nélkül mos-
hatjuk le bármikor az autónkat. Ezen 
kívül porszívó is rendelkezésre áll, 
lesz kompresszor, valamint egy a 
környéken különlegességnek számí-

tó gőzös kárpittisztító is hamarosan 
használható lesz. Ennek egyik legki-
emelkedőbb tulajdonsága, hogy tisztí-
tás után nincs száradási idő, azonnal 
beülhetünk az ülésekbe. Mindemelett 
fertőtlenít és szagtalanít is.

A területen lévő épületek közül 
egyet megtartottak, melyben egy kel-
lemes hangulatú kávézót szeretnének 
nyitni a nyár elején, hogy az autómo-
sás akár családi program is lehessen 
az itt lakók és a nyaralók számára 
egyaránt.

Már a nyitás napján sorokban áll-
tak az autók és ez azóta sincsen más-
képp. Az első egy hét tapasztalata jól 
mutatja, mekkora igény volt arra, hogy 
Fonyódnak is legyen saját autómosó-
ja és ne kelljen kilométereket utazni, 
ha piszkosnak ítéljük járműveinket.
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1848 tavaszán a Párizsból induló 
forradalmi hullám két nap alatt ju-
tott el Bécsből a magyarság szellemi 
életének központjába, Pestre. A pes-
ti megmozdulás fő szervezői fiatal 
értelmiségiek voltak, élükön Petőfi 
Sándorral, Vasvári Pállal, Jókai Mór-
ral. Kedvelt helyükön, a Pilvax kávé-
házban született meg a forradalom 
terve. Március 15-én a szervezők 
először a tanuló ifjúságot szólították 
magukhoz az Egyetem téren, aztán 
lefoglalták Landerer Lajos nyomdá-
ját. Innen került ki a követeléseiket 
összegző Tizenkét pont és Petőfi for-
radalmi hangvételű verse, a Nemzeti 
dal. Röplapok segítségével délután 
három órára a Nemzeti Múzeum kert-
jébe gyűlést hirdettek, ahol közel tíz-
ezer polgár volt már jelen. A Múzeum-
kertből a tömeg a Városházára, majd 
Budára, a Helytartótanácshoz vonult, 
hogy kiszabadítsa börtönéből Tán-
csics Mihályt. A Nemzeti Színházban 
este a nép kívánságára Katona József 

„Kék az ég, és süt a nap….”
A tavalyi és az idei év rendhagyó az 

életünkben. A koronavírus végigsöpört 
a világon, újabb és újabb hullámmal 
borítva fel a mindennapjainkat, kény-

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak hírei

Március közepén

szerű bezártságra ítélve bennünket, 
elszakítva szeretteinktől, barátainktól.

A járvány miatt bevezetett korláto-
zások miatt nem tudunk tervezni, de 
amint feloldják a tilalmakat, elkészítjük 
a programtervet.  

Köszönjük Dr. Csesznok Juditnak, 
Belkó Katalinnak, Bodnár János-
nak, Kiss Lászlónak, Kiss Patriknak, 
Koszicsné Csepek Mártának, Pau-
za Lászlónak, Rigó Eriknek és Dr. 
Szatmáriné Ifi Teréznek, hogy 2020-
ban egyesületünknek adták az adójuk 
1 %-át, ezzel is hozzájárulva céljaink 
megvalósításához: nevezetesen a Má-
tyás Király Gimnázium kiváló diákjai-
nak támogatásához. 

Kérjük, hogy aki nincs másfelé el-
kötelezve, a 2021-es évben ajánlja fel 
adója 1 %-át a Fonyódi Gimnázium 
Öregdiákjainak Baráti Köre egyesület-
nek, és erre kérje ismerőseit, család-
tagjait is! 

Adószámunk: 18778232-1-14.
Szeretettel köszöntöm új tagunkat 

Vörös Editet, aki 1980-ban érettségizett.
A közgyűlés 8./2020. számú határo-

zata alapján az éves tagdíj 3.000 Ft-ra 
emelkedett. Köszönettel vesszük, ha 
valaki ennél nagyobb összeggel támo-
gatja az egyesületet.

Számlaszámunk: 11743095-
20011820. 

Reménykedjünk, hogy hamarosan 
visszatérhetünk megszokott életünk-
höz, ha megkapjuk a védettséget biz-
tosító oltást, akkor szabadabban mo-
zoghatunk. Addig is mindenki legyen 
türelmes, továbbra is   tartsa be az 
előírt szabályokat! 

Jó egészséget kívánok Várnai Zseni 
Szeretni című versrészletével:

„Szeretni ezt az életet,
az egyetlent a végest,
Szeretni, még ha bánt is, 
ha mostohánk is néhanap, 
de kék az ég, és süt a nap, 
van benne boldogság is. „

      Németh Julianna

darabját, a Bánk bánt tűzték műsorra, 
az előadást azonban félbeszakította 
a betóduló, lelkes, forradalmi tömeg. 
Mivel Pesten nem próbálták fegyveres 
erővel feloszlatni a tüntetést, a forra-
dalom vérontás nélkül zajlott le. 

A pesti forradalom hatással volt 
a pozsonyi rendi országgyűlésre is. 
V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pes-
ti eseményeket követően nem merte 
visszautasítani a magyar küldöttség 
által személyesen beadott feliratot, 

hanem kinevezte Batthyány Lajos 
grófot miniszterelnöknek, aki márci-
us 23-án megalakította az első fele-
lős kormányt. A márciusi forradalom 
eredményeként születtek meg az áp-
rilisi törvények, amelyek eltörölték az 
elavult, rendiségen alapuló politikai 
rendszert, és lehetőséget biztosítot-
tak a polgári fejlődésre Magyarorszá-
gon. 

Március 15-én nem egy letiport 
forradalomra emlékezünk tehát, ha-
nem arra, hogy volt egy forradalmunk, 
melyet a nemzet felemelkedéséért 
vívtunk, és amely küzdelem sikeres 
volt. A siker pedig a hitből táplálko-
zott. Az emberek hittek abban, hogy 
amit cselekszenek, az Istennek tetsző 
cselekedet. Merték emelt fővel vállal-
ni magyarságukat, és büszkének lenni 
nemzetükre, nagy királyaikra, dicső 
múltjukra, és nem akármilyen törté-
nelmükre.

   Lévay Mária
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Tájékoztató a
gépjárműadóról

A gépjárműadóval kapcsolatos 
adóztatási feladatokat idén már a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
látja el.

Az adó első részletét 2021. április 
15-éig, a második részletét szeptem-
ber 15-éig kell befizetni az 10032000-
01079160 számú számlára.

A közlemény rovatba először az 
adószámot vagy az adóazonosító 
jelet kell beírni, majd a jármű rend-
számát. Részletek: www.fonyod.hu

XXI. Doni Hősök Emléktúra
2021. február 6-án Fonyódon és Ba-

latonszentgyörgyön emlékeztünk meg 
az 1943-as Don- kanyarban történt tra-
gédiáról. 

Az orosz hadsereg január 12-én erős 
harckocsi támogatással indította meg 
a támadását. A II. Magyar hadsereg 
az őt ért támadás és a visszavonulás 
alatt súlyos veszteségeket szenvedett. 

A körülbelül 200 ezres hadsereg-
ből 100 – 120 ezer ember esett el, 
került fogságba, vagy tűnt el. Köztük 
a kaposvári 10. könnyű hadosztály 
katonáival, soraikban nagyszámú 
tartalékossal.

Így ez a megemlékezés nekünk, 
somogyiaknak személyes ügyünk is. 
Hiszen a híres 44-es Rosseb-bakák (I. 
világháború) dédunokáiként, ükunoká-
iként szükségesnek érezzük az emlé-
kezést, a hőseink előtti tiszteletadás 
fontosságát. Néhányunk személyesen 
is érintett nagyapa, dédnagyapa vonat-
kozásában.

Ezért egyértelmű volt, hogy az im-
már országosan 21. alkalommal meg-
rendezett emléktúrából mi is kivegyük 
a részünk, és így emlékezzünk a doni 
hősökre. Az emléktúra célja az, hogy 
ne csupán koszorúzással, gyertyagyúj-
tással, hanem valós teljesítménnyel is 
tisztelegjünk, így is kicsit átérezve, ki-
csit belegondolva abba a teljesítmény-
be, amit nekik véghez kellett vinni.

A XXI. Doni Hősök Emléktúrán, 
melyen ebben az évben a részvétel 
a vírushelyzet miatt egyéni, de annak 
felépítéséből adódóan menetszá-

zadot alakítottunk, melynek a 44-es 
Rosseb-bakák menetszázad nevet 
adtuk, ezzel is tisztelegve az ősök 
előtt. A teljesítéseket oklevéllel és 
zsoldkönyvvel igazoltuk.

Jöttek a túrára a fonyódi terület-
védelmi tartalékosoktól, jöttek hiva-
tásosok, civilek. Nagykanizsáról II. 
világháborús hagyományőrzők, és a 
fonyódi kishuszárok is. Megtiszteltek 
minket a polgármesteri hivatalból, a 
hadisír gondozóktól, biztosítva min-
ket róla, hogy jó úton járunk. Indulás 
előtt a plébános atya áldotta meg az 
emléktúránkat. 

„Csak akkor lehet a jövőnk fényes és meghatározó, ha a múltunkat, a 
hagyományainkat ápoljuk.” - szögezte le Erdei Barnabás alpolgármester, 
miért fontos az önkormányzatnak a hagyományteremtő kezdeményezés 
támogatása. „Különösen fontos ez 2021-ben, Fonyód ebben megyei szinten, 
sőt a dél - dunántúli régióban is élen jár, hiszen a hagyományainkat megőriz-
zük. Jó példája ennek ez a megemlékezés is.”

Túránk Fonyódon a Kossuth- erdő-
ben lévő I. – II. világháborús emlék-
műnél indult, ahol felolvasásra került 
Korom Ferenc vezérezredes úr XXI. 
Doni Hősök Emlékmenet Díszparan-
csa. Az emlékműnél koszorúztunk és 
mécseseket helyeztünk el. Fonyódról 
a kerékpárúton átsétáltunk Balaton-
szentgyörgyre, ahol szintén örömmel 
fogadtak minket és üdvözölték az em-
léktúra résztvevőit. 

            Orosz Miklós
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Lions Hírek

Ünnepek, programok a Fecskepart Óvoda életéből

Nagy örömünkre Február 5-én öt új 
Lions tagnak adhattuk át a belépést 
igazoló nemzetközi dokumentumokat, 

„Elmúlt farsang el, el, el,
Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem,
Én táncoltam, te meg nem.”

Ezzel a kedves népi mondókával, 
sok-sok verssel, vicces dallal, hang-
szerekkel űztük el a telet 2021. feb-
ruár 12-én a fonyódi Fecskepart Óvo-
dában. A gyerekek ötletes jelmezekbe 
bújva farsangoltak saját csoportjaik-
ban. Vidáman ropták a táncot az Elza 
királynők, a Pókemberek, az Annák, 
a Batmenek, a kis katicabogárkák, a 
Pizsihősök. Velük együtt mulatott a 
Jégkirálynő, Bing nyuszi, Csipkerózsi-
ka, Csizmás kandúr, a vízvezeték sze-
relő és még sok mesehős. 

Az óvó nénik csillámtetoválással 
lepték meg a gyermekeket. A kedves 
szülők jóvoltából terülj-terülj asztal-
kát varázsoltunk, ahol finom sütik, ro-
pogtatnivalók, gyümölcsök, szörpök 
közül kedvükre választhattak a gye-
rekek. A farsangi mulatság végén a 
Konyha Kft. igazi pufók farsangi fánk-
jait kóstolhatták meg ovisaink. 

Ez a nap rendhagyó keretek közt zaj-
lott. Sajnos a járványügyi helyzet miatt 
meghozott óvintézkedések nem tették 
lehetővé, hogy az idei farsangunkon 
vendégül láthassuk a kedves szülőket. 
De ők is bepillantást kaphatnak vidám 
ünnepségünkből, hiszen a Fonyód Mé-
dia fotókat és felvételt készített cso-
portjaink farsangi műsoráról, mely a 
Fonyód Média facebook oldalán és az 
alábbi linken megtekinthető: https://
youtu.be/5nBo9xSFvBk.

jelvényeket; Horváthné Toldi Katalin, 
Szűcs Mariann, Dr. Jancsik Zoltán, 
Horváth Attila és Gereben Lászlóné.

Már hónapokkal ezelőtt bizonyí-
tották, hogy eredményesen tudnak 
velünk dolgozni és vallják a jelsza-
vunkat; 

Szolgálunk! A jelenlegi helyzetben 
a mi munkánk is nehezített, de igyek-
szünk helytállni és segíteni.

Meg is szavaztunk a horvátországi 
földrengés károsultaknak 30 E Ft tá-
mogatást, az országos Kormányzó-

ság felhívására.
50 E Ft gyorssegélyt adtunk egy öz-

vegyen maradt családnak, az anyuka 
szülésben halt meg, Ordacsehi kötő-
désűek.

We Serve!
Szolgálunk! Felköszöntöttük 70-dik 

születésnapja alkalmából Schultz Fe-
renc tagtársunkat, Isten éltessen, jó 
egészséget kívánunk.

   Buni Marcsi

Ha már elűztük a telet, tavaszi fris-
sességgel, megújulással folytatjuk a 
munkát óvodánkban. Közeleg Nem-
zeti ünnepünk, március 15-e, mely-
re hagyományainkhoz híven együtt 
készülünk a gyerekekkel. Zászlókat, 
kokárdákat készítünk, verseket, da-
lokat tanulunk. Kiemelten fontosnak 
tartjuk, hogy kialakítsuk gyermekeink 
nemzeti identitástudatát, hazasze-
retetét, hogy megismertessük velük 
nemzeti jelképeinket. 

Ezt követően március 22-én a Víz 
világnapja szerepel programjaink kö-
zött, melyre idén is a gyermekek mun-
káiból szervezünk kiállítást. Felhívjuk 
a gyermekek figyelmét a víz fontos-
ságára, megóvására. Változatos te-
vékenységeken keresztül tesszük 
élményszerűvé természeti környeze-
tünk megismertetését, megszerette-
tését.

Lassan elérkezünk a gyermekek 
egyik legkedvesebb ünnepéhez a hús-
véthoz, amit április 1-jén szervezünk 
meg óvodánkban. Érdekes meglepe-
tésekkel, mozgásos játékokkal, tojás-
festéssel készülünk színessé tenni az 
ünnepi ráhangolódást.

Ezúton tájékoztatjuk a leendő 
óvodásaink szüleit, hogy várhatóan 
2021. május 10-11-12-én kerül sor 
az új gyermekek beíratására.  A be-
iratkozáshoz szükséges részletes in-
formációkat a későbbiekben minden 
érintettnek eljuttatjuk.

Reméljük minél több új kis gyerme-
ket üdvözölhetünk óvodánkban!
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Rendkívül eredményes volt az idei 
év első véradása Fonyódon.

Hálás köszönet minden csepp vé-
rért, amit adtak! Külön öröm, hogy sok 
fiatal is csatlakozott a véradókhoz. Rá-
juk nagyon nagy szükség van, hiszen 
több, korábban rendszeresen véradó 
fonyódi lakos már nem jöhet, mivel el-
múlt 65 éves.

Csak véradással lehet vérhez jutni, 
ha nincs elég, akkor műtétek marad-
hatnak el. A véradás egyszerű formá-
ja az életmentésnek és ezt mindenki 
megteheti, aki egészségesnek érzi 
magát.

Évek óta van egy nap februárban, 
amikor egy pillanatra megállunk és 
talán csak egy gondolat erejéig, de 
megemlékezünk a kommunizmusnak 
nevezett rendszer áldozatairól. Mert 
kár lenne tagadni, hogy voltak és talán 
a mai napig vannak. Az a generáció, aki 
nem ebben élt, lehet nem is tudja iga-
zán, hogy miről is beszélünk. Persze 
hallhatta vagy olvashatott róla, esetleg 
látta a tévében, de ezek közel sem adják 
át a hangulatát az akkori helyzetnek.

A legismertebb és az iskolai történe-
lem órákon is sokszor elhangzott kife-
jezések, mint a koncepciós per, csengő 
frász, államosítás és lehallgatás azért 
még derengenek a legtöbbünkben. Min-
den fogalom a maga nemében különle-
ges, méghozzá azért, mert önmagában 
is kitenne egy egész cikket. Azonban 
most, a fonyódi vonatkozásban legin-
kább ideillőről szeretnénk beszélni. Ez 
nem más, mint az államosítás. 

1919-ben a Tanácsköztársaság ide-
jén már jónéhány ingatlant használtak 
fel proletár gyermekek vagy a rendszer 
funkcionáriusainak elszállásolására, a 
tulajdonosok különösebb beleegyezé-
se nélkül. Aztán az 50-es évek elején 
a TSZ-ek megjelenésével és később az 
államosítás kezdetével ismét egy elkob-
zási hullám indult, amely nem csak a 
nyaralóval rendelkező, jobb módúakat, 
hanem az állandó fonyódi lakosságot 
is érintette. Varga István helytörténész 

A kommunizmus áldozataira emlékezünk

Eredményes volt a véradás Fonyódon

régóta kutatja Fonyód történetét és 
ebből a korszakból is írt már könyvet. 
Azonban az 1950-es évek elejéről szóló 
dokumentációt nem találta a levéltár-
ban. Az elveszettnek hitt iratok 2020 
őszén láttak napvilágot. 

A majdnem 100 tételt tartalmazó 
dokumentumban az államosított ingat-
lanok kerültek felsorolásra, részletes 
információkkal ellátva többek között 
az államosítás okára vonatkozóan. 
1950-tól Fonyód járási központ lett és 
ezzel újabb elkobzások ürügye. Ugyan-
is a járási központ sok-sok új dolgo-
zója költözött családostól ide, ezzel 
megpecsételve a frissen államosított 
ingatlanok sorsát. Akadtak olyan tulaj-
donosok is, akik a tulajdonjogot és egy 
szobát megtarthattak maguknak, ám 

ez azt jelentette, hogy eddig családi pi-
henésre használt épületükön jónéhány 
idegennel kellett osztozni, ha akarták, 
ha nem. Szerencsére azért a városban 
kevesebb volt az állandó lakosoktól el-
vett ingatlan. Leginkább a nyaralásra 

vagy üzletszerű kiadásra épített villákat 
államosították.

Fonyódon talán nem annyira volt jel-
lemző az a fajta durvaság, ami egyéb-
ként jellemezte a rendszert. Mindezek 
mellett a mai napig sokan úgy gondol-
ják, hogy erről a témáról beszélni, a 
megélt helyzetről beszámolni még min-
dig valamilyen negatív következmény-
nyel jár. Ezzel kapcsolatban azonban 
megértést kell tanúsítsunk, mert mint 
mondtuk, a teljes valóságot csak az 
tudhatja, aki átélte azt. 

Városunk polgármestere és alpol-
gármestere is példamutató vezetőként 
vettek részt a véradáson!

Köszönjük mindenkinek a részvételt 
és az OVSZ dolgozóinak munkáját!

Külön köszönöm néhány lelkes fo-
nyódi fiatalnak, aki önkéntesként fogja 
segíteni a Somogy Megyei Vöröske-
reszt munkáját!

 Sándor Éva 
 Somogy Megyei Vöröskereszt
 véradás szervezője
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Több Balaton környéki témákkal és 
információkkal foglalkozó internetes 
portál is állít össze minden évben kü-
lönböző „TOP” listákat. Most a TOP 
5+1 Balaton parti pékség listáját ol-
vashattuk, melyben a fonyódi Fábián 
Pékség is helyet kapott, egyedüliként 
a déli parti vállalkozások között. Nagy 
eredmény ez, mellyel a Fábián család 
hosszú évek kitartó és lelkiismeretes 
munkáját ismerték el.

Az első üzlet Segesd városából in-

Legjobb öt között a fonyódi Fábián Pékség
dult és már Kaposvárt, Öreglakot is 
megjárta a hosszú évek alatt, végül a 
2000-es évek elején Fonyódon kötött 
ki és úgy tűnik, nem hiába. Több gene-
ráción keresztül vándorolt a pékség és 
jelenleg Fábián Zoltán vezetése alatt 
áll, aki édesanyjával együtt dolgozik 
benne. A jelenlegi járványhelyzet nem 
befolyásolta negatív irányba az üzlet 
életét, sőt, a forgalom valamivel nőtt is 
az eddigiekhez képest. 

„Azóta itt tevékenykedünk, próbáljuk 

minél jobb termékekkel kiszolgálni a 
vásárlóinkat és látjuk, hogy talán siker-
rel…” – fogalmazta meg a tulajdonos.

Jelenleg az üzlet számos pékárut 
kínál; többek között 10 féle kenyeret, 
kifliket, édes és sós péksüteménye-
ket, pogácsákat, búzacsírás kenyere-
ket látunk a polcokon. Természetesen 
vannak olyan termékek, melyeket az 
átlagnál jobban kedvelnek a vásárlók, 
ezáltal sokkal többet kell belőle készí-
teni, mint az általános pékárukból.

„A pogácsáink, amik slágertermékek, 
plusz ezek mellett a búzacsírás termé-
kek…és a kárpát kenyerünket is be tu-
dom tenni a slágertermékek közé…” – 
mondta Zoltán.

Az elismerés és a pozitív visszajel-
zések ellenére sem tétlenkednek, már 
megtervezték, hogy a nyár elején mi-
lyen ötletekkel frissítik a kínálatukat. 
Bevezetésre kerülnek például egészsé-
gesebb termékek, mint a pur-pur vagy 
a csökkentett szénhidrát tartalmú ke-
nyér. De nem csak kenyér lesz elérhető 
csökkentett szénhidrát tartalommal, 
hanem sütemények is. Céljuk, hogy 
minél szélesebb vevőkört ki tudjanak 
szolgálni és ehhez szívvel-lélekkel vi-
szik nap mint nap a családi üzletüket.

Március 7-14 között ismét meg-
rendezik hazánk templomaiban a 
nagyböjti élelmiszergyűjtést. Az or-
szágos gyűjtés során a hívek a temp-
lomokban az erre kijelölt helyen he-
lyezhetik el felajánlásaikat.

Sajnos még nincs vége a járványve-

Kezdődik a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés
szélynek, de a templomainkban meg-
találhatjuk a személyes találkozást 
az Úrral, ami reményt, erőt és bátor-
ságot ad nekünk. A szokásos módon, 
az idén jubiláló – alapításának 90. és 
újjászervezésének 30. évfordulóját 
ünneplő – Katolikus Karitász munka-

társai juttatják majd el a családokhoz 
az adományaikat. 

Húsvét ünnepére juttatjuk el az 
élelmiszercsomagokat a családok-
hoz, akik ezekben megérezhetik Isten 
gondviselő szeretetét. Ezzel is mutas-
suk meg a világnak Húsvét örömét!

Telefonos adományvonalon is be-
kapcsolódhatunk a karitász segítő 
munkájába. Ha hívjuk a 1356-os 
telefonszámot, hívásonként 500 fo-
rinttal segítünk.

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kér-
jük, hogy aki teheti, adója egy száza-
lékával is támogassa a Katolikus Ka-
ritász karitatív szolgálatát: a Karitászt 
Támogató Alapítványt. Köszönjük a 
szegényeknek szánt adományaikat!

Részlet a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia körleveléből
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A VAGABUND Vitorlás Sportegye-
sület újabb mérföldkőhöz ért, egész 
éves edzésprogramot állított össze 
2021-ben. Ezentúl, a téli időszakban is 
fejlesztjük a gyerekek vitorlázó tudá-
sát, ilyenkor online találkozón edzenek. 
Rendhagyó edzésprogramunk egyedül-
álló fejlődési lehetőséget biztosít a nö-
vendékek számára. 

A vitorlázásra legtöbben idény, il-
letve technikai-gyakorlati sportágként 
gondolnak. Nagyon fontos, hogy ehhez 
meglegyenek a biztos elméleti alapok, 
melyre gyakorlatban építheti cseleke-
deteit a vitorlázó.  2021-től a téli hóna-
pokban „táv” edzésen, elméleti felkészí-
tésen vesznek részt a növendékeink, 
melyet az egyre bővülő online lehetősé-
gek kihasználásával tudunk hatékonyan 
és interaktív módon átadni nekik. Az is-
meretanyagot bemutató formájában is 
megkapják a gyerekek. 

Az első online edzés élményeiről 
megkérdeztük - egy részét- a résztve-
vőknek. A teljes cikkben megosztja az 

Egészéves edzésprogram – a VAGABUND Sportnál 
télen is készülnek a vitorlázók
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APRÓHIRDETÉSEK
Ház körüli munkát vállalok: bontás, favá-
gás, fűnyírás, kerti munka. Tel.: 30/357-
3838

•••
Társasházkezelést vállalok Fonyódon és 
60 km-es körzetében. Könyvelés, udvari 
munkák, biztosítás. Érdeklődni:
tarsashazkezeles.somogymegye@gmail.
com Tel:06707237478

•••
Német nyelvoktatás skype-on, alaptól-fel-
sőfokig. Nyelvvizsgára, külföldi munkára, 
érettségire felkészítés, korrepetálás. Ön-

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;

álló tanulásra vásárolhatók online német 
nyelvtanfolyamok. FORDÍTÁS / TOLMÁ-
CSOLÁS. Email: onlinenyelvsuli@gmail.
com Perfektgerman Online Nyelviskola

•••
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 
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

•••
Fonyódi műszaki üzlet keres 1 fő fiatal, férfi 
alkalmazottat. Fonyódiak előnyben. Érdek-
lődjön a : 06-20-9381-895 telefonszámon.

olvasókkal tapasztalatait a versenyző-
ink felkészítője - és vitorlástáborunk 
vezetője - Kocsis Gergő Boldizsár; ver-
senyzőink közül Bakai Csongor (2020-

ban az egyesület legeredményesebb 
O’pen Skiff utánpótlás versenyzője – az 
országos ranglistán a 8. helyezést ért 
el.); Bakonyi Blanka (rangidős, az idei 
évben az utánpótlásversenyzésből, 
RS Feva hajóosztályból „kinövő” ver-
senyzőnk); Sztankula Ágnes (Az O’pen 

Skiff-ből kinőve, az RS Feva-ba ült át 
idén.); Ferenc Márton (nyári táborozó-
ból vált új utánpótlásnövendékünk az 
idei évtől). Végül, de nem utolsó sorban 

megszólaltattuk Szepesi Péter alelnök, 
operatív- és technikai vezetőnket, aki a 
célokról és prognosztizációkról nyilat-
kozik. A teljes cikk a vagabundsport.
hu-n olvasható. 

 VAGABUND
 Vitorlás Sportegyesület
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Fonyód Város Önkormányzata  

nevében
Boldog Nőnapot kíván

Hidvégi József
polgármester

Erdei Barnabás
alpolgármester

“A nő a természetnek egyetlen lénye, aki érzésünket  
érzéssel viszonozza, és akit boldoggá tesz az a boldogság, 
amellyel bennünket megajándékoz.”

Denis Diderot


