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Döntött a képviselő- testület! - a 2014. május 29-i ülés összefoglalója

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és...
elfogadta:

- az építmények, az önálló rendeltetési egységek 
építéséhez, kialakításához kapcsolódó közterületi 
parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását.

- a települési hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tásról szóló önkormányzati rendelet módosítását: A 
gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatási 
szerződés az egyedi szerződés aláírásával jön létre. 
A gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatás igény-
bevételére vonatkozó szerződést a működésének meg-
kezdése előtt, az üzemeltetés, illetve a működés teljes 
tartalmára kell megkötnie. A szerződést egész évre 
vagy 4 hónapra (május 15 – szeptember 15.) kell meg-
kötniük. A két időszak közötti kétség esetén a működés 
idejét a gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítania.

- a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde előterjesztés szerin-
ti óvodai csoportszámát és a pedagógusok létszámát a 
2014/2015-ös nevelési évre.

- a város 2014. évi tervezett és lekötött nyári prog-
ramjairól szóló tájékoztatóját. A programok megtalál-

hatók lesznek Fonyód város weboldalán, Facebook 
oldalán, a Fonyódi Hírmondóban, a Fonyódi Turisz-
tikai Egyesület által kiadott programfüzetekben és a 
Fonyódi Turisztikai Egyesület épületeiben.

- a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2014-es nyári idegenfor-
galmi szezonra való felkészülésről szóló beszámoló-
ját.

- a Fonyód Vasútállomásról 11:50 órakor induló 
buszjárat indulási idejét 2014. július 1. napjával 12:00 
órára módosította, ezzel együtt a Fonyód, Bélatelep, 
fordulótól induló 12:20 órai járat indulási ideje 12:15 
órára módosul.

hozzájárult, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. karban-
tartási munkálatokat végezzen Fonyódligeten, a Zrí-
nyi utca 7-es számú főúttól délre eső szakaszán 700 m 
hosszan, összesen 2600 m2 felületen,10 millió Forint 
értékben. 

A testület következő rendes ülése június 26-án, csü-
törtökön lesz a városháza nagytermében. A testületi 
ülés teljes anyaga megtekinthető a www.fonyod.hu 
weboldalon.                Szőcs Mihályné

Vállalkozói és civil fórum       
2014. május 22-én, Fonyód város szervezésében 

valósult meg a vállalkozói és civil fórum, ahol a 
novemberben megkezdődött párbeszéd folytatódott 
a város vezetése és a gazdasági élet szereplői között. 

Hidvégi József polgármester teljeskörű tájékoztatást 
adott Fonyód fejlesztési terveiről, a már zajló 
beruházások pillanatnyi helyzetéről és a várható, 
vállalkozók számára különösen fontos lehetőségekről 
is. A párbeszéd során ötletek, észrevételek  hangzottak 
el, melyek hasznos tapasztalatokkal szolgálhatnak 
majd a jövőbeli, stratégiai döntések meghozatalakor 
is. Több mint két órán át egyeztettek a résztvevők, 

akik egyetértettek abban, az ilyen alkalmakra szükség 
van és a jövőben is kellenek véleménycserék, 
megbeszélések.                  szerkesztőség
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2014. május 25-én, vasárnap tartották az Európa 
Parlamenti Választásokat, Magyarország huszonegy 
képviselőt küldhet Brüsszelbe. A Nemzeti Választási 
Iroda este, huszonhárom órakor ismertette az ered-
ményeket. Elemzők szerint nem történt meglepetés, 
minden a várakozások szerint alakult, hiszen alacso-
nyabb választói aktivitás (28,92%) mellett is fölényes 
FIDESZ-KDNP győzelem született. 

A listát állító pártok közül tizenkét képviselőt a kor-
mányzópárt, hármat a Jobbik, kettőt - kettőt az MSZP 
és a DK, egyet - egyet pedig az LMP és az Együtt PM 
delegálhat az Európa Parlamentbe. 

szerkesztőség

Magyarországon is lezajlottak az EP választások 
Az Európa Parlamenti Választásokat is a FIDESZ - KDNP nyerte

Horváth Annát, 
az Anna és Társa 
Kft. ügyvezető-
jét kérdeztük, aki 
a Nemzeti Adó 
és Vámhivatallal 
való egyeztetés 
alapján friss infor-
mációkkal látta el 

lapunkat:
Nagyon nagy a bizonytalanság a fizető vendéglátók 

körében, a kötelező pénztárgép használat, illetve a 
számlázás tekintetében. Fonyódon, illetve az egész 
Balatonon kiadott fizető vendéglátó engedélyek egy 
része 5520-al kezdődő TEÁOR számos engedélyek, a 
másik pedig 5590-es kezdetű TEÁOR-ral kezdődőek. 
Eddig mindkettő elfogadható volt, de a Központi 
Statisztikai Hivatal kiadott egy állásfoglalást, 
miszerint szálláshely szolgáltatókra vonatkozó   
fizető vendéglátásnak hívott tevékenységre ezentúl 
csak az 5520-al kedődő TEÁOR számmal rendelkező 
engedélyt fogadják el. Mindenekelőtt a szállásadóknak 
meg kell vizsgálniuk, hogy az engedélyükben milyen 
TEÁOR szám szerepel. Ha 5520-as, akkor megfelelő 
a besorolás, ha 5590-es, akkor módosítani kell. 
Ezt úgy lehet megtenni, hogy a NAV-hoz be kell 
adni egy adatmódosító kérelmet. Ez alapján a NAV 
módosítja a TEÁOR számot 5520-ra, ezt követően a 
szállásadónak el kell mennie az Önkormányzathoz 
és ott az illetékes ügyintézővel kell az engedélyét a 
módosításnak megfelelően megváltoztatni. 

Az 5520-as TEÁOR szám ugyan pénztárgép 
kötelezett, de itt van egy olyan lehetőség, hogy 

ha a szállásadó számlát állít ki, akkor nem kell 
pénztárgépet üzemeltetnie. Ez esetben viszont 
jelentési kötelezettsége van. Fontos változás, hogy 
nyugtát adni már nem lehet, csak számlaadással 
lehet ezt a tevékenységet végezni. A számla jelentési 
kötelezettsége abból áll, hogy egy adott héten kiállított 
számlát a következő hét negyedik napjáig, azaz 
következő csütörtökig a NAV felé egy táblázatszerű 
jelentésben kell elküldeni, mindezt értelemszerűen 
kitöltve. Ehhez mindenkinek ügyfélkapuval kell 
rendelkeznie, mert ott lehet elküldeni a jelentést 
a NAV számára. Akinek még nincs ügyfélkapu 
regisztrációja, azt személyesen az okmányirodában 
kell elintéznie. Jelen állás szerint csak ezzel kerülhető 
el a pénztárgép használata.

Fonyódon, a Turisztikai Egyesület tagjai előzetes 
időpont egyeztetés alapján segítséget kérhetnek 
a jelentési kötelezettséggel kapcsolatban az 
Egyesülettől. Utazási irodák közül is van olyan, aki 
ebben segít az ügyfeleinek, ennek kapcsán érdemes 
mindenkinek érdeklődnie szerződött partner irodánál. 
Könyvelőknél is lehet ezzel kapcsolatban segítséget 
kérni.

Ameddig nem bocsát ki a szállásadó számlát, addig 
még nem tekinthető mulasztásnak, ha eddig még nem 
végezte el azokat a teendőket, amit ismertettünk, 
tehát nem kell bírságra számítani. De a szezonra, mire 
számlát kell írni, addigra a jogszabályok szerint kell 
eljárni. 

Ha az adminisztratív többlet miatt úgy dönt valaki, 
hogy inkább nem nyaraltat, annak is van teendője, 
mert az engedélyét vissza kell vonatnia.      

szerkesztőség

Magánszállásadók figyelem!
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Turisztikai 

Információs Pontunk megnyitójára, 
2014. június 13-án, délelőtt 10 órára a 

Dísz térre. 
Itt megtalálható lesz az Egyesület Helyi 

Termék és Ajándékboltja.
A megnyitón helyi kézműves 

élelmiszerekből tartunk kóstolót és a 
Harangjáték is ekkor fog megszólalni 

először! 
Fonyódi Turisztikai Egyesület

Hamarabb nyitott a Balaton idén

A Balatoni TDM Szövetség, melynek a Fonyódi 
Turisztikai Egyesület is tagja, nagy fába vágta 
fejszéjét: le szeretnénk csalogatni a vendégeket a 
Balatonra már a nyári szezon előtt.  Mivel évek óta 
rövidül a szezon, most már szerencsés, ha 5-6 hetet 
mondhatunk ennek az időszaknak. Bár szeptember 
az elmúlt pár év tapasztalata alapján már az erősebb 
utószezon része, a tavasz nem ilyen szerencsés. Így 
született meg a Nyitott Balaton programsorozat ötlete, 
amely május 1. és 11. között került megrendezésre.

Lényege, hogy az egész Balatont körbeölelve, 
a települések közösen bővítsék kínálatukat, így 
kialakítva egy lényeges szemléletváltást: „a 
Balatonra nem csak nyáron jó jönni”. Meglepően 
egyszerű és elcsépelt gondolat, de sajnos eddig kevés 
kezdeményezés született a megvalósításért.

A szolgáltatók is nagy lelkesedéssel fogadták 
a programsorozat ötletét: összesen közel ötszáz 
szálláshely, étterem, fagyizó, borház, kerékpár 
kölcsönző, vitorlás klub és még rengetegen hozták 
fedél alá kéz a kézben a programot. Hatalmas 
érdeklődés és lelkesedés fogadta a Fonyódi Turisztikai 
Egyesületet a kezdeményezés hatására. Városunkból 
nem kevesebb, mint 28 szolgáltató jelentkezett, ez is 

mutatja, mekkora igény 
van a szezon kibővítésére.
A programsorozat kere-
tein belül megszervezte a 
Szövetség a Balaton Fa-
gyija Versenyt is, amiről 
Lovizer Ferencet a béla-
telepi Nosztalgia Fagyizó 
vezetőjét kérdeztük:
Milyen fagyival indult?

- Két fagylaltot készítettem a versenyre: az egyik a 
házi termesztésű Citromfű és egy Bélatelepi Álom 
fantázianévre keresztelt igazi marcipánnal ízesített 
fagylalttal indultam a megmérettetésre.
Volt-e érdeklődés kifejezetten ezek után a fagyik 
után?
- Mivel ezek a fagylaltok régóta szerves részét képezik 
a kínálatunknak és szerencsére nagy sikernek is 
örvendenek, keresték, de leginkább csak a fonyódiak. 
Akik kifejezetten a Nyitott Balaton miatt érkezett 
hozzánk, ők csupán ketten voltak. Közrejátszott az is, 
hogy nem a legjobb időjárásunk volt a május elsejei 
hosszú hétvége túlnyomó részében.
Milyen tapasztalatok vannak a Nyitott Balatonnal 
kapcsolatban?
- A kezdeményezés jó, van helye a balatoni 
élménykínálatban. Azonban véleményem szerint még 
több kommunikáció szükséges, mind a vendégek 
felé, mind a szervezők közt. Ez volt az első év, 
természetesen be kell kerülnünk az emberek tudatába, 
és úgy érzem, az első lépés meg is történt. Rengeteg 
plakátot és tévés riportot láttam, de talán még egy 
kis idő szükséges, hogy tényleges vendégforgalmat 
generáljon.            Fülöp Anita
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Dr. Tripkovics Zsolt, általános sebész 2014. március 23-tól  hivatalosan is egyedüli vezetője a Fonyódi 
Gyógyintézetnek. Az ezt megelőző tíz évben heti egy napon vállalt nálunk rendelést. Nagyváradról érkezett 
Magyarországra a kilencvenes évek elején. Környezetének folytonos szervező embere, aki szereti tudni mi 
miért történik körülötte. Rendkívül nyitott a világra, szótárában a függetlenség szó sok fronton első helyen áll.

Bemutatjuk: Dr. Tripkovics Zsolt

Mikor döntötte el, hogy orvos lesz? Miért volt az 
Ön számára ez vonzó?

- Édesanyám műtősnő volt, sok délutánt töltöttem a 
műtőben, mondhatni ott nőttem fel. Szinte más nem 
is jött szóba. Gyerekként úgy láttam, orvosnak lenni 
egyenlő a tisztelettel. A doktornak hivatása volt, elő-
jogai, ugyanakkor kötelezettségei is. Ennek ma is így 
kellene lennie. Nagyanyám nagyon támogatta, hogy 
orvos váljon belőlem, sajnos már nem érhette meg.
Nagyváradról származik, említette, hogy ott két-
szer annyit kellett dolgozni, bizonyítani, mint más-
hol. Mi az, amit még útravalóul hozott magával?

- Például óriási tapasztalatot. Az igazságtalanságot 
ott el kellett tűrni. Életem azon időszaka megtanította, 
hogy siránkozással nem lehet előbbre jutni. Maros-
vásárhelyen jártam egyetemre, ahol poroszos oktatás 
folyt. A professzorra istenként tekintettünk, embersé-
get tanultunk.    
A hét első két napján a régi munkahelyén, a Mar-
cali Kórházban dolgozik, a többi napokon, nálunk 
és másutt is rendel. Nagy stresszel járhat ez az élet-
ritmus.

- Sebésznek lenni azt jelenti, hogy rövid idő alatt 
kell jó döntést hozni, szükséges a jó diagnosztika, 
manuális, technikai képesség. A siker látványos és 
gyorsan jön, hamar el tud szállni az ember. Tudni kell 
mindig visszalépni egyet.

Kedvelem a meditációt, néha elég egy jótékony, po-
zitív gondolat egy csendes zugban. Ha mondjuk ez 
egy hajnali ébredéskor történik, az csodálatosan hat 
rám. Egy-egy komolyabb műtét előtt is elég nekem 
ennyi a töltődéshez. 
Milyen vezetést kíván megvalósítani Fonyódon? 

- A cél egy szakmailag, gazdaságilag jól működő 
rendszer megtartása az anyagi, humán kereteknek 

megfelelően. A legfőbb cél a beteggyógyítás. Amit 
szem előtt kívánunk tartani, az, hogy a beteg elége-
detten távozzon tőlünk. Fontos, hogy aki megfordul 
nálunk, azt kedves emberek vegyék körül és legyen 
mindig komfortérzete. Leginkább egy hétköznapi 
példával tudnám jól érzékeltetni mit szeretnék: adott 
nyersanyagból minden háziasszony nagyjából ugyan-
azt tudja elkészíteni, az étel attól lesz különlegesen 
finom, hogy hozzáadja a saját pluszait, beleadja a lel-
két. Azt akarom, hogy enyém legyen a legfinomabb.
Üzleti, politikai szerepet is vállal a mindennapok-
ban. Nem érzi úgy, hogy a sok feladat mellett lema-
rad valamiről az életben?

- Nem! Régen sokat utaztam, egy időben lovagol-
tam, rendszeresen úszom, telente síelek. Szeretek ol-
vasni. Számomra a kikapcsolódás egyébként sem fizi-
kális, a siker viszont energetizál, sokáig tudok belőle 
épülni

Tripkovics Zsolt szerencsésnek vallja magát, mert 
mint mondja, a bölcsek köve nem az ő kezében van, 
felismeri azt a máséban...    Mellory

Kihelyezett ügyfélszolgálat Fonyódon! 
A Pelso - Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kihelyzett 

ügyfélszolgálatot működtet Fonyódon, a Polgármesteri Hivatalban 
(Fonyód, Fő u. 19.) 2014. május 21. és 2014. augusztus 27. között.

Ügyfélfogadás:
Szerda

 800 és 1600 óra között
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Régi - új üzletek a Balaton Áruházban!
A bérlőket kérdeztük

LEADER pályázat keretében valósul meg a Balaton Áruház földszintjének és első 
emeletének felújítása, a támogatás összege 20.000.000 Ft. A vonatkozó munkálatok 
2014. március elején kezdődtek, és várhatóan 2014. júniusának végére befejeződnek.

A megújuló Balaton Áruház régi - új üzleteknek is helyet ad. A bérlők közül kérdeztük 
Krániczné Horváth Aranka egyéni vállalkozót, az Ari-Papír-Írószer bolt tulajdonosát és 
Vörös Gyöngyit, a Dermisz Professzionális Kozmetika és Fényesztétikai Kezelőszalon 
szalonvezető kozmetikus mesterét várakozásaikkal kapcsolatban.
Melyik szinten lesz az üzlet az új áruházban?
Krániczné Horváth Aranka: Az első emeleten lesz az üzlet, észak-nyugati fekvésű.
Vörös Gyöngyi: Mivel jelenlegi kozmetikám az épülő üzletházzal szemben található, az 
építkezést napról-napra követhetem. Ahogy a külső vakolás is megtörtént, egyre kíván-
csibb lettem a falak közt rejlő lehetőségekre. Amikor a beruházó megmutatta, mit is rejt 
az épület,  nem volt kérdés, hogy az első emelet az, mely része biztosítaná az új szépség-
szalonhoz a megfelelő feltételeket.
Mit vár az új környezettől? 
Krániczné Horváth Aranka: Jobb lesz a munkakörnyezetem, komfortosabb, emberbarát 
környezetben fogadhatom a vásárlókat. Több vásárlót is várok, hiszen egy szép környezet 
mindig vonzó.
Vörös Gyöngyi: Őszintén azt, hogy minden itt nyíló vállalkozást a színvonal és a minőség 
fokozására inspirál majd a szép, új és modern környezet.
Személy szerint miért fontos, hogy ez a fejlesztés megvalósulhatott?
Krániczné Horváth Aranka: Szerintem azért, mert a város lakóinak és az ide látogató 
vendégeknek még színvonalasabb szolgáltatást tudok nyújtani. 
Vörös Gyöngyi: Úgy érzem, a város kiböjtölte, hogy végre legyen színvonalas és remél-
hetőleg pezsgő üzleti központja.
Készülnek valamilyen nyitó akcióval a vásárlók visszacsalogatása érdekében?
Krániczné Horváth Aranka: Igen, 5.000,- Ft feletti iskolaszezonos termékek vásárlása 
esetén 10% kedvezményt fogok adni!
Vörös Gyöngyi: Természetesen, bár ezt nem nevezném a klasszikus értelemben vett „akci-
ónak”. Amikor eljön szépségszalonunk megnyitásának napja, terveink szerint kifejezetten 
rendhagyó lesz, éppen ezért nem is neveznem akciónak, sokkal inkább közösségi élmény-
nek. Ezért erről most még nem árulhatok el többet.
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A hit iskolája a családban
A közelmúltban a Római Katolikus Plébánia meg-

hívására városunk vendége volt Balás Béla kaposvári 
megyéspüspök, aki a gimnázium aulájában adott út-
ravalót az élethez fiataloknak, szülőknek, időseknek 
egyaránt.

Nekem személy szerint Beton atya „korunk nagy 
tanítója”. Sok előadását hallgathattam már, sok írását 
olvastam és sok tanítását kamatoztattam az ifjúság ne-
velésében. Páratlan rátermettséggel neveli a szülőket 
is, akik a gyermekeik útját egyengetik. Amikor a sze-
retetről ír, beszél, rámutat a lényegre, hogy a szeretet 
jelen van, a szeretet ad, a szeretet kapcsolatot jelent, 
a szeretet felelős, a szeretet megbocsátó. A mostani 
előadásának is ez volt a vezérvonala.

A helyes nevelés törekszik megvalósítani a gyer-
mekek alapvető igényeit. A neveléshez nem elég a 
jóindulat és a szeretet, a nevelés mesterség. A gye-
rekek alapvető igényeit nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Minden szülő szükségét érzi, hogy gyermekét 
olyan világos, kimondott és fontos tanácsokkal lássa 
el, amelyek arra szolgálnak, hogy sikeres életet élhes-
senek. Ezek hivatkozási pontok: biztonságot adnak és 
irányt mutatnak. Manapság az értékek átadása egyik 
generációról a másikra nem is könnyű, az a gyermek, 
akinek a szülei ezt megteszik, később hálás lesz, mert 

megérti, hogy 
mekkora szellemi 
és erkölcsi erőfe-
szítést tettek érte, 
hogy felkészítsék 
az életre. Ez egy 
örök értékű aján-
dék, mely az em-
lékezetbe vésődik 
és erőt ad.

A hitet nem le-
het könyvekből 
megtanulni, ha-
nem lényegénél 
fogva élni kell! Nem tanítómesterek, hanem élő pél-
daképek közvetítik. A keresztényt nem a tanítás teszi 
kereszténnyé, hanem a Krisztus köré gyülekező kö-
zösségben életre váltott hit. Találhatunk -e alkalma-
sabb alapsejtet, egybetartozó közösséget a családnál? 
Ha itt található meg az emberségesség és az erények 
első iskolája, akkor ugyanez érvényes a hit továbba-
dására is. Minden bizonnyal jó útravalóval tért haza 
mindenki, aki ott volt ezen az előadáson, hiszen a 
derű és a családi összhang keresésére kaptunk jó ta-
nácsokat.               N Judit hitoktató

Mi az a GoSpecial?
A GoSpecial (Gottesdienst Special) egy modern, di-

namikus ünnep azok számára, akik nem, vagy csak 
nagyon ritkán járnak templomba. Egy olyan istentisz-
telet, melynek aktív részese lehetsz, amely élmény-
nyé válhat a számodra! A GoSpecial egy interaktív 
találkozás az Isten jelenlétében, mely támpontot ad-
hat Neked a mindennapokhoz. A GoSpecial aktuális 
kérdésekkel foglalkozik a modern zene, a humor és 
a drámajáték eszközeivel. Hisszük, hogy Isten Igéje, 
Szava sokunk számára érthetőbb akkor, ha mai szó-
használattal, képi világgal jelenítjük meg. 

A következő GoSpecial: július 6. vasárnap, 16.30 
Témája: „A Szabadság”.

A GoSpecial zenei hátterét a Seven Houses Gospel 
Choir & Band, az Evangélikus Gyülekezet Gospel 
Kórusa biztosítja, Gáspár Sándor karnagy vezetésé-
vel. 

A GoSpecial alatt gyermekfoglalkozást tartunk a 
Baba-Mama Kör szervezésében, így nagy szeretet-
tel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat is!  
Valamint az istentisztelet után szeretettel hívunk 

és várunk egy kávéra, teára! Helyszín: Balaton-
boglári Evangélikus Egyházközség (Hétház u. 
17.) Időpont: 2014. július 6. vasárnap, 16.30 óra 
Információ: info.evangelikus@gmail.com
Barátsággal:

Czöndör István
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Megszülettünk!
Gyermek neve: Nogli Jázmin Dorina

Született: 2014.04.30.
Anyja neve: Reménység Anikó

Apja neve: Nogli István

Gyermek neve: Birkás Eszter
Született: 2014.05.08.

Anyja neve: Jani Helga
Apja neve: Birkás Péter

Gyermek neve: Bán Emma Sára
Született: 2014.05.16.

Anyja neve: Dr. Bertalan Bernadett
Apja neve: Bán Sándor

Gyermek neve: Francsics-Mintál Zoé
Született: 2014.05.29.

Anyja neve: Mintál Szilvia
Apja neve: Francsics Richárd
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A csend hangja

A Balaton partján élek, immár negyvenkét 
esztendeje. Bárki megirigyelhetne ezért, hisz elég 
csak az ablakomon kinéznem és már látom a tavat, 
melyet soha nem tudok megunni, melynek szépsége 
megérinti a lelkem. Valamikor Fonyódliget a 
gyermekek paradicsoma volt. Villany-világítás és 
vízvezeték sokáig ismeretlen fogalom volt itt, de a 
petróleumlámpának és az artézi kútnak is megvolt a 
maga varázsa. 

Napjainkban már kevesen emlékeznek arra, milyen 
is volt, amikor még a csend és a nyugalom tette 
keresett fürdőhellyé kies ligetünket. Amikor sok évvel 
ezelőtt először hallottam meg a parton a hordozható 
magnókból bömbölő gépi zenét, legszívesebben 
elszaladtam volna. Nem sejtettem, hogy mindennek 
ezerszeresen durvább változatát kell évekkel később 
elviselnem. Manapság az üdülővendég nem azért 
jön a Balatonra, mert vonzza a csend és a nyugalom. 
Korunk embere nem tud mit kezdeni a csenddel, a 
madár-dallal, mert képtelen csendben élni. Szinte 
menekül előle, mintha fájdalmas lenne számára a 

csend, ahogy nekem fáj a zaj, a lárma, az autórádiókból 
ordító kakofónia.

Mivel házunk előtt a téren két vendéglő is üzemel, 
nyaranta különösen megvisel a csend hiánya, mivel 
rendszeresen sztereóban kell végigszenvednem, 
ahogy különböző zenére mulatnak a vendégek.  
Amikor hajnal felé, végre oszlani kezd a társaság, 
teraszomról ébren nézem végig, ahogy az ifjú 
titánok felpattannak hangosra piszkált kipufogójú 
motorjaikra, és néhány maligánnal gazdagabban, bár 
agyi kapacitásban erősen meggyengülve, elrobognak 
a helyszínről. Többnyire már feljön a nap is, mire 
elcsendesedik a tér. Kisétálok ilyenkor a partra, 
ahol mindjárt jobban érzem magam. Miközben az 
ébredő természetet nézem, lassan rájövök, miért 
is fél a csendtől korunk embere? Attól tart, hogy a 
csendben netán gondolkodnia kell, és ettől úgy fél, 
mint ördög a tömjénfüsttől. Egyrészt legtöbbjük már 
elfelejtett gondolkodni, másrészt fél szembesülni 
azzal, hogy nem csak ő van a világon, hogy másoknak 
is lehetnek jogai. Sőt mi több! Még neki is lehetnek 
kötelességei! Mi lesz, ha a csendben nem hallja meg 
a reklámok embert butító szövegeit: minden a tiéd, 
csak választanod kell, csak fogyasztanod kell. Az sem 
baj, ha másokon keresztül gázolsz, akkor is vedd el a 
magadét, mert megérdemled!

És ami a legrémisztőbb a csendben, hogy olyan han-
gok is eljuthatnak az ember füléhez, melyeket nem 
akar, melyeket fél meghallani. Pedig akármekkora is 
a zaj, a rohanás, a csend erősebb nála. És a csend-
ben egyszer csak mindenki meghallja Isten szavát. 
Ki előbb, ki utóbb, de mindenképpen hallani fogja. 
Persze, hogy mit válaszol a Hangra, az mindenkinek 
egyéni döntése.

Lévay Mária
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Csak természetesen! - A lúgosító citrom

Ha túl sok savasító táplálékot veszünk magunkhoz, 
miközben étrendünkből hiányoznak a bázikus 
élelmiszerek, szervezetünk egyensúlya felborul. 
Nem szabad azonban pusztán az ételek íze alapján 
döntened arról, hogy egy adott élelmiszer savasít 
vagy lúgosít. Bizonyos savanyú táplálékok például 
kiváló bázisképzők. 

A mostani cikkünkben a lúgosítás felől közelítjük 
meg a témát, de természetesen ezen kívül a citromnak 
még sok-sok jótékony hatása van, ami miatt nagyon 
is érdemes rendszeresen fogyasztani ezt a citrusfélét. 

A citrom egy savas gyümölcs, hogyan is lúgosíthatna? 
A gyomorba kerülve és az alacsony cukortartalmának 
köszönhetően a szervezetben lebomolva viszont 

már kiváló a lúgosító hatása. A 
túlsavasodott szervezetet nehéz 
kimutatni, azonban a testünk 
apró jeleket küld, melyek 
különféle panaszok, tünetek. 
Ilyen például: a kimerültség, 
az állandó fáradság, magas 
vérnyomás, cukorbetegség, 
gyenge immunrendszer, egyes 
anyagcserezavarok, emésztési 
panaszok. 

Sokszor nem is gondolunk arra, 
hogy különböző betegségeink 
hátterében a sav-bázis egyensúly 
felbomlása áll. A citrom hatása, 
illetve általános tulajdonságai: 

• Magas C vitamin tartalma miatt erősíti az im-
munrendszert. 

• Bioflavon-tartalmának köszönhetően vértisztító 
hatású és mindemellett regenerálja a véredénye-
ket. 

• Serkenti az emésztést, erősíti a gyomorfalat. 
• Lúgosító hatású és kiválóan oltja a szomjat. 
• Segíti a méregtelenítést, a salakanyagok kiürí-

tését. 
• Szépíti a bőrt 
• Csökkenti a haj és fejbőr zsírosodását.

forrás: femina.hu

Menetrend Fonyód és Badacsony között
érvényes június hatodikától július 11-ig
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Volt nekünk egy országunk
Június negyedikén évek óta Juhász Gyula Trianon 

című csodálatos versét olvasva gyászolok és 
emlékezek: „Nem kell beszélni róla sohasem, / De 
mindig, mindig gondoljunk reá. / Mert nem lehet 
feledni, nem, soha, / Amíg magyar lesz és emlékezet, / 
Jog és igazság, becsület, remény, / Hogy volt nekünk 
egy országunk e földön, / Melyet magyar erő szerzett 
vitézül, / S magyar szív és ész tartott meg bizony. / Egy 
ezer évnek vére, könnye és / Verejtékes munkája adta 
meg / Szent jussunkat e drága hagyatékhoz”. 

Nagyanyám gyakran mesélt nekem 1920 január 
6-áról, amikor a Keleti Pályaudvaron, gróf Apponyi 
Albertet és a Párizsba távozó békeküldöttséget 
búcsúztatta a tömeg. Apponyi gróf átérezve a 
történelmi pillanat nagyszerűségét, az alábbi 
szavakkal bíztatta a tőle csodát remélő embereket: „A 
nemzet sorsa nem ennél a békekötésnél dől el. Bármi 
legyen az eredmény, s az életképességnek bármely 
feltételétől fosszanak meg bennünket, egytől nem 
foszthatnak meg: ezer éven át kipróbált, törhetetlen 
akaratunktól az élethez.” Amikor küldött társaival, 
gróf Bethlen Istvánnal és gróf Teleki Pállal együtt 
felszállt a különvonatra, felharsant a Himnusz, 
melynek hangjai könnyeket csaltak elő az emberek 
szeméből. 

Apponyi gróf szívhez szóló védőbeszédében 
kiemelte: „ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly 
nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn 
a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel”. 
Megpróbált rámutatni arra, hogy „a békeszerződés 
nem veszi eléggé figyelembe Magyarország 
különleges helyzetét, hisz „Magyarországnak két 
forradalmat, a bolsevizmus négy hónapos dühöngését 
és több hónapos román megszállást kellett átélnie”, 
de nem sikerült elérnie a remélt hatást, bár érvei 
szemmel láthatólag mély hatást tettek a jelenlevőkre. 
Az Antant azonban ragaszkodott az eredeti, esztelen 

és megdöbbentően súlyos határmódosításokhoz. 
Apponyi gróf és küldöttsége lemondott, ám az 
igazságtalan okmányt, a hírhedt trianoni diktátumot 
1920. június 4-én az új kormány két politikailag 
súlytalan tagja aláírásával végül hitelesítette. 

Nagyszüleimtől gyakran hallottam, hogy 1920. 
június 4-én, az igazságtalan békeszerződés aláírását 
követően a fővárosban és szerte az országban 
megkondultak a harangok, és a gyárak megszólaltatták 
szirénáikat. Rövid időre a közlekedés is leállt, és 
mindenütt bezárták az üzleteket és az iskolákat. Az 
ország mély nemzeti gyászba borult. Érthető, hisz a 
trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait 
tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele 
volt, mely egyaránt sújtott és sújt még ma is minden 
magyar állampolgárt. Hálás szívvel gondolok 
nagyszüleimre és szüleimre, hogy hazaszeretetre, 
jó erkölcsre, hitre, nemzeti büszkeségre neveltek. 
Számomra nemzetünk gyásznapja június negyedike, 
míg sokaknak nem jelent többet „irredenta 
szenvelgésnél”. 2010-ben a magyar Országgyűlés a 
trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvánította. 

Lévay Mária
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Programok június 14-től július 20-ig

Június 14. Szombat
Nagykanizsai zeneiskola nyár esti koncertje

Helyszín: Múzeum, 18:30 óra

Helyszínek:
Bélatelep, Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Fonyódliget halastavak; Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.);  

Sándortelep strand, Várhegyi Széplátó; Vigadó tér;
A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

Június 16. Hétfő
R. Kárpáti Péter beszélget Görbe Nóra színművésznővel

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Június 21. Szombat
Múzeumok éjszakája (részletes program a 18-ik oldalon)

Helyszín: Múzeum, 19:00 óra

Június 22. Vasárnap
Juniális (részletes program a 18-ik oldalon)
Helyszín: Várhegyi Széplátó, 10:00 órától

Június 27. Péntek
Przudzik József festőművész kiállítása
Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Július 5. Szombat
Fonyódligeti Nap (részletes program a 18-ik oldalon)

Helyszín: Fonyódliget halastavak, 13:00 órától

Július 12. Szombat
Nagy Csobbanás és Fövenypart átadó (részletes program a hátoldalon)

Helyszín: Vigadó tér és Sándortelepi strand 10:00 órától

Július 13. Vasárnap
Bélatelepi Nap (részletes program a 18-ik oldalon)

Helyszín: Bélatelep és a Fonyódi Múzeum környéke 10:00 órától

Július 14. Szerda
R. Kárpáti Péter beszélget Geszti Péter zeneszerző, énekessel

Helyszín: Feng Shui Galéria, 18:00 óra

Július 18., 19., 20. Péntek, Szombat, Vasárnap
Fonyódi Hűsítő Napok (részletes program a 18-ik oldalon)

Helyszín: Vigadó tér, 16:00 óra
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Generál kivitelezés
Asztalos-ács munkák
Gipszkartonszerelés
Modern belsőépítészet

•

"Ha újat épít vagy régit újít..."

építőipari és faipari kivitelező

Kólya Arnold

06-70/540-9402

www.konyha-pergola.com

kolyaarnold@gmail.com

Katolikus miserend

kedd 18:30 óra Plébániatemplom
péntek 18:30 óra Plébániatemplom  
szombat 18:30 óra Plébániatemplom
vasárnap
   8:00 óra Szent István Kápolna
   9:15 óra Ligeti Kápolna
 11:00 óra Plébániatemplom
 18:30 óra Plébániatemplom
Gyerekmisék: 
Szombaton az esti szentmisék, 
a kövekező napokon:
 június 14., szeptember 13.  
   

Evangélikus
Istentiszteletek rendje

Jún. 9.    9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)
Jún. 15.    9:30 óra
(úrvacsorás Istentisztelet)
Júl. 6.  9:30 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

A nyári időszakban a házi bibliaórák és 
a Protestáns Kulturális Estek előadásai 
szünetelnek!

Református
Istentiszteletek rendje

Jún. 15.  11:00 óra
Jún. 22.  11:00 óra
Jún. 29.  11:00 óra
Júl.  06.  11:00 óra
Júl.  13.  11:00 óra

protestáns templomban
(József utca 21.)

Minden számontartott és leendő 
testvérünket is szerettel hívjuk a 

fenti alkalmakra!
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Újra ott voltunk!
Az Országos Ifjúsági Sajtófeszti-

válon május 16-án. Nem csak lézen-
gő szemlélői, hanem aktív részvevői 
is voltunk az országos eseménynek. 

A Due (Diákújságíró Egyesület) 
februárban több pályázatot is kiírt, 
amelyre mi is pályáztunk: Kőszegi 
Krisztina (7.a) sajátkészítésű blogjá-
val (http://egycicaelete.blogger.hu) 
indult „Az év online diákmédiuma” 
című pályázaton, a 7.b osztályos lá-
nyok (Fenyvesi Laura, Pék Kitti és 
később csatlakozott hozzájuk Lehel 
Lili) a  „Légy a vendégünk!” –re ad-
tak be pályázati anyagot. És tessék, 
nyertünk.

Egy kissé nehezen tudtunk eljutni a budapesti 
helyszínre, a Millenárisra a csütörtöki szélvihar 
miatt, ami itt tombolt a Balatonon, de csak 
odaértünk, amit köszönünk az apukáknak és Fonyód 
Önkormányzatának is. A helyszínen már elemében 
volt a csapat. A 7.b-s lányok keményen állták a 
fesztiválozók rohamát, akik közül többen szerették 

volna megismerni városunkat,  
Fonyódot.  Azt már nem tudjuk, 
hogy az izgalmas fonyódi totó 
vagy a díjak (az egy-egy Fonyódi 
ásványvíz és a későbbi sorsolás után 
a hajójegyek, könyvek), vonzották 
őket, amiket a helyesen kitöltött 
totóért kaptak. 

Délelőtt Kriszti átvehette a 
megérdemelt harmadik helyezésért 
járó díjat, délután pedig a „Légy a 
vendégünk!” sikeres pályázatért 
elismerő oklevelet kaptak a 7.b-s 
lányok.Itt szeretnénk megköszönni 
támogatóink segítségét, akik 
lehetővé tették, hogy ott lehessünk a 

fesztiválon és bemutathattuk a fesztivál részvevőinek 
Fonyód szépségeit, kincseit: a Fonyódi Turisztikai 
Egyesület, a Fonyódi Ásványvíz Kft. , a  Balatoni 
Hajózási Zrt. Keresztes György kikötője, Fonyód 
Média Nonprofit Kft.          

Váradi Gyula

14

Alapszolgáltatási Központ
Kis közösségünk-

ben, minden foglal-
kozásnál népszerűbb 
a  beszélgetés, mivel 
délután négytől, más-
nap reggelig csak a tv, 
és a rádió a társ leg-
több ellátottunknál.  
Májusban a legy-
gyakrabban emle-

getett esemény az ”YVETTE” - vihar tombolása 
volt. Hiába idéztek régmúlt májusokat, ilyen több 
napig tartó romboló vihar nem került elő emlékeik-
ből, esetleg 1-1 napos szőlőelfagyás, egy-egy napos 
hó,vagy átlagfölötti hideg. Napi rendszerességgel 

olvasunk fel Németh Ernő: Élet a Várhegy alján 
című kötetéből. Meghatottan idézve, múlt század-
beli és jelenkori, helyenként tragikus történeteket. 
Formabontó, új névnapozás lesz egymás között. 

Május huszonkilencedikén tartottuk a „Májusfa-ki-
táncolást”. Újabb buszos kirándulást is szervezünk.  
Az élet alkonyán  a legfontosabb, hogy legyen reggel 
cél, amivel  ébredünk és este mindig reménnyel alud-
junk el. 

„Kicsit  több  segítség bajban,veszélyben,  
Kicsit több „”M I „”és kevesebb  „”É N „”  

Kicsit több békesség,jóság,szelídség,  
És sokkal több virág az Élet Útjára,  

Mert a sírokra már úgyis  H I Á B A....”
Muskó Zoltánné

PALONAI MAGYAR BÁLINT ÁLTALÁNOS 
ISKOLA

BALLAGÁS éS TANéVZÁRó
2014. JÚNIuS 14. SZOMBAT 9 óRA. 

Közlemény!
A városi tulajdonú intézmények (óvoda, Eü Kft.) közhasznúsági jelentése elérhető a www.fonyod.hu

 weboldalon a hirdetmények, közlemények menüpont alatt!

FONYóDI BETYÁROK NéPTÁNC 
EGYESÜLET ÖNÁLLó ESTJE

2014. AuGuSZTuS 3., VASÁRNAP
HELYSZÍN: VÍGADó TéR, 19 óRÁTóL
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Az egyesület tíz évvel ezelőtt, 2004-ben alakult. 
Legfőbb célja, hogy anyagi erőforrásokat gyűjtsön a 
gimnáziumnak és tanulóknak, valamint lehetőséget 
teremtsen a volt diákoknak az iskolával és az 
egymással való kapcsolattartáshoz. Felvállalta  a 
szűkebb haza, a szülőhely történelmi, kulturális és 
környezeti értékeinek ápolását, védelmét is.

Az elmúlt évtized azt bizonyítja, hogy az 
egykori osztály-, vagy évfolyamtársaknak, a mai 
„öregdiákoknak” igényük van arra, hogy legyen 
egy olyan civil közösségük, amelynek keretén 
belül rendszeresen találkozzanak egymással és 
felelevenítsék a diákéveket, megismerjék egymás 
jelenlegi helyzetét.

Az egy iskolából, évfo-
lyamból, osztályból kikerült 
diákoknak közös szellemi 
gyökerek folytán szoros kö-
tődésben élnek a tanulmá-
nyaik elvégzése után is, év-
tizedeken átívelve ápolják a 
barátságokat. Szívükben, lel-
kükben  megőrizték és gyak-
ran felidézik azt a négy évet, 
amit együtt töltöttek jóban és 

rosszban. 
Az egyesület  200 fős tagsága tíz év alatt több mint 

2 millió forinttal  segítette a diákokat, illetve az iskola 
eszközbeszerzését. 27 tehetséges tanulót támogatott 
összesen 1.280.000,- Ft-tal, a gimnáziumot pedig 
876.170,- Ft-tal.

A gimnázium Mátyás napi rendezvényén és a 
ballagáson minden évben részt vesznek a volt diákok. 
Az érdekes városnéző sétákon, a jókedvű közös 
főzéseken, a sokszínű kiállításokon, a különböző 
rendezvényeken és a rendszeres badacsonyi 
kirándulásokon még jobban összekovácsolódott a 
csapat.

Az „Alma mater” eredmé-
nyei, melyet az oktatás- ne-
velés terén elér,  nemcsak 
a végzett tanulók sorsának 
sikeresebb vagy kevésbé si-
keres alakulásában  mutat-
koznak meg. Fontos az is, 
amely egyben visszacsatolást 
is jelent, hogy  a volt diákok 
mennyire „emelik az iskola 
fényét”. 

Németh Julianna

Április 26-án, szombaton búcsúztak végzőseink 
iskolájuktól. Az ünnepi eseményt megtisztelte jelen-
létével Hidvégi József, Fonyód város polgármeste-
re, Zádori János, iskolánk nyugalmazott igazgatója, 
Gyurina Mária, a Palonai Magyar Bálint Általános 
Iskola igazgató-helyettese és Musztiné Magyar Va-
léria, a Balaton Kollégium igazgató-helyettese is. A 
hagyományok szerint átadásra kerültek diákjaink a 
tanulmányi elismerésüknek szánt díjak is.

 Iskolánk külön emlékplakettel és oklevéllel mon-
dott köszönetet Kardos Jánosnak,  a Fonyódi Hű-
tő-Klíma Kft. ügyvezető igazgatójának a szakmai 
vizsgákon nyújtott segítő munkájáért, Horváth Csa-
bának, a lengyeltóti Ferroflex Kft. ügyvezető igazga-
tójának a szakmai vizsgákon nyújtott segítő munká-
jáért és Balogh Vilmosnak, a NIKÉ Sportegyesület 
elnökének, a határon túli magyar tanulók munkájának 
segítéséért. 

A ballagás mellett ünnepi pillanatokat jelentenek 
sportolóink sikerei is. Remekül szerepeltek diákjaink 
az Atlétika Pályabajnokság Diákolimpia megyei dön-
tőjében Kaposváron. A bacsákos indulók öt érmet és 

több helyezést is szereztek a megmérettetésen. 
Sportolóink közül kiemelkedik Horváth Viktor, 

aki két bronz érmet is szerzett a varsói szumó Euró-
pa-bajnokságon, előbb a felnőtt 70-kg-os mezőnyben, 
majd a juniorok csapatversenyében a magyar váloga-
tott tagjaként is felállhatott a dobogóra.

Iskolánk 
kilencedi-
kes festő 
tanulói jó-
v o l t á b ó l 
szépült                         meg 
a fonyó-
di vasú-
t á l l o m á s 
aluljárója.  
Diákjaink Tóth János tanár úr vezetésével szép mun-
kát végeztek, hiszen firkákkal, grafitikkel tarkított fa-
lak helyett tisztaság fogadja a város lakóit és a várha-
tóan nagy számú nyári turistát. A munkához a festéket 
a MÁV biztosította.      

Horváth Péter
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Itt a tanév vége, 
mire a lap meg-
jelenik, már min-
den növendé-
künk – reméljük 
sikeresen - túl 
lesz a hangsze-
res, szolfézs és 
táncvizsgákon. 

T á r s a s t á n -
cosaink május 
4-én, a IV. Fejér 
Kupa Országos 
Táncművészeti 

Fesztiválon vettek részt Székesfehérváron, ahol a 3. 
osztályos formáció Bronz minősítést kapott. Felké-
szítő tanáruk: Balázs Erik.

A tanév utolsó zenei versenyén vettünk részt 
május 10-én Balatonszemesen a XII. Diákmuzsika 
találkozón, ahol szép eredményeket értek el 
gyerekeink. 
Szóló kategória: Győri Csongor – Arany minősítés, 
felkészítő tanár: Kiss Alfonz, Csermely Csenge 
Jázmin – Ezüst minősítés, Szántó Zsófia – Ezüst 
minősítés, Felkészítő tanár: Takácsné Baja Erika, 
Mezriczky Zoltán – Ezüst minősítés, Felkészítő 

tanár: Kissné Poprádi Enikő
Kamarazene kategória: Rákóczi Gréta és Kemény 
Zsombor - Arany minősítés, felkészítő tanár: 
Schweitzer Jolán, Kovács Lilianna, Németh Ákos, 
Bíró Csongor  - Ezüst minősítés, felkészítő tanár: 
Kissné Poprádi Enikő
Májusi programjaink a következők voltak: Az 
Országos Feng Shui Találkozón Veress Ábel 
zongorajátéka színesítette az esti hangversenyt.

19-én hangszerbemutatót tartottunk a nagycsoportos 
óvodásoknak és az első osztályos iskolásoknak. 
Bár ez már évek óta tartó rendszeres programunk, 
mégis minden alkalommal elbűvöl minket a kicsik 
fogékonysága, figyelme, nyitottsága a zene, a 
hangszerek iránt.

Május utolsó hete a vizsgahangversenyek időszaka, 
a társastánc vizsgát június 4-én tartjuk. Minden vizsga 
nyilvános, amelyre szeretettel várunk mindenkit!

Táncosaink utolsó versenye június 1-én, a Mátyás 
Király Gimnáziumban megrendezésre kerülő III. 
Balaton Kupa Országos Társastáncos, Formációs és 
Táncművészeti Minősítő Verseny lesz. Végezetül, 
köszönjük növendékeink szüleinek gyermekeik 
művészeti iskolába járatásával kapcsolatos egész 
éves fáradozásukat, segítő, támogató szándékukat!

     Kissné Poprádi Enikő

Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola

Tíz éves a Fonyódi Múzeum
Boldogan jöttem Fonyódra ünnepelni. Sok kiváló 

művészt szerepeltetett itt már Minczinger Katalin, 
aki igazi népművelő tevékenységet folytat. Magam is 
kiállítottam itt, melyet szép emlékeimben őrzök.

Az első nap, szombaton igazi szimpozion hangulat 
fogadott azzal, hogy kiváló kollégákkal ismerkedhet-
tem meg. Nekem a vidéki gyűjtemények fontosságá-
ról kellett volna beszélnem, de bevallom volt bennem 
valami szégyenérzet, hogy ezt bizonygatni kell. Itt 
Fonyódon ennek, mint turistacsalogató helynek még 
forintosítható jelentősége is lehet. Ahogy Minczinger 
Katalin vezeti ezt az intézményt, 
világos, hogy ő a kultúrát a nem-
zet erkölcsi nemesedésének szol-
gálatába akarja állítani. 

A nap meglepetése volt Szabó 
Ferenc János kitűnő zongoramű-
vész és zenetörténész. Kápráza-
tos zongorajátéka és lenyűgöző 
előadása Zichy Géza zeneszerző-
ről, aki jobb kezét elvesztve lett 

virtuóz balkezes zongoraművész, kit Liszt Ferenc is 
barátjául fogadott. 

Másnap a Kossuth díjas Udvardi Erzsébet kiál-
lítás-megnyitóján jó volt hallgatni Mohai Gábor 
előadóművész, a Magyar Rádió bemondójának ihle-
tett versmondását, majd a csángó magyar kultúra leg-
hitelesebb képviselőjének Petrás Máriának megren-
dítően szép éneklését, Korzenszky Richárd atya to-
vábbgondolásra inspiráló szép gondolatait. A sikeres 
szép megnyitó után azonban legalább ennyire fontos, 
ha valaki egyedül nézelődik a kiállításon. A békét és a 

csendet találja itt. A bibliai Éden-
kertet sem tudjuk másként elkép-
zelni, mint a béke és a csend nyu-
galmát, ahogy a görögök is így 
képzelték el az Aranykort. Nem 
véletlen az ember lelkében ez az 
anamnézis. „Ha én nem égek, te 
nem égsz, ha te nem égsz, mitől 
oszlik el a sötétség”   

Riegel Tibor
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A  Múzeum fennállásának 10. évfordulója tisz-
teletére rendezett programsorozat szombati záró-
akkordjaként a vendégek Szabó Ferenc János fia-
tal zongoraművész koncertjét hallgathatták meg.                          
  A koncert az 1849-ben született Zichy Géza gróf 
zeneszerzői munkásságának állított emléket. A zene-
szerző és színműíró gróf egy tragikus vadászbaleset-
ben 14 éves korában elvesztette a jobb karját. A grófot 
ez nem zavarta meg abban, hogy korának elismert és 
ünnepelt zongoristájává  váljon. 

Speciális balkezes zongoratechnikáját tökély-
re fejlesztette. A művész Liszt Ferenccel  kötött 
barátsága  további kompozíciók megírására ih-
lette nemcsak Zichyt, hanem magát Liszt Feren-
cet is, aki nagy hatással volt a művész zeneszerzői 
fejlődésére, abban is, hogy a grófot balkezes já-

téktechikájának továbbfejlesztésére ösztönözte.                       
Zichy Géza szimfonikus költeményeket is kompo-
nált. Ezek közül a legismertebb a  12 zenekari darab-
ból álló „Egy vár története” című szvit, melyből ké-
szült zongoraátirat három darabját hallgathattuk meg. 
Minden egyes részhez az adott részt jellemző rövidke 
költemény tartozik, melyet az előadó felolvasott.  Ez-
után a négy bal kézre komponált koncert etűd közül 
hallgathattunk meg kettőt. Szabó Ferenc János kiváló 
játékával tolmácsolta a gróf zenei világát, és sikerült 
megidéznie a kor szellemét. A további darabok kivá-
lasztását is Zichy Géza és Liszt Ferenc kapcsolata ih-
lette.

A koncert fő témája a balkezes darabok világa volt. 
A fiatal zongorista előadó tökéletesen interpretálta 
a darabokat. A hallgató csukott szemmel nem tudta 
volna megmondani, hogy Szabó Ferenc János két 
kézzel vagy pedig csak eggyel játszik. A koncert 
lezárásaként Leopold Godowsky balkezes darab-
ja után, egy olyan Zichy Géza darabot hallhattunk 
(„Valse d’Adele”)  melyet Liszt Ferenc dolgozott át. 
A koncert végén a művészt többször visszatapsoltuk, 
az eseményt Kati néni meghatódott köszönő szavai 
zárták.

Azt hiszem,  a jubiláló Múzeum számára Szabó Fe-
renc János koncertjénél szebb születésnapi ajándékot 
el sem lehetett volna képzelni.

Lévay Péter Pál

Zichy koncert

A gyermeknap  első alkalommal került megrende-
zésre a Vigadó téren, a sokoldalú programkínálat is-
mét a Fonyódi Kulturális Intézmény kollektívájának 
érdeme. 

Jó érzés volt végignézni a szépen rendezett téren, 

amelyet egész délután a gyerekzsivaj töltött meg. 
 A kicsik és a nagyobbak is találtak nekik való, érde-

kes kézügyességi játékokat, öröm volt itt találkozniuk 
barátaikkal, foglalkozást tartó mosolygós felnőttek-
kel.

Környezetünk védelméről is játszva tanulhattak a 
gyerekek.

Az ugrálóvárakban önfeledten tombolhattak a szü-
lők nagy örömére, de voltak egyéb játékok is. Tűzoltó 
és rendőrautókba is beszállhattak a kíváncsi gyerekek.

Aki az ugrálásban elfáradt, megpihenhetett arcfes-
tés közben. A jó hangulatot a Gulliver zenekar vidám 
műsora fokozta. A rendezvényt izgalmas tombolasor-
solás zárta, ahol külön a fiúk és külön a lányok szá-
mára készített csomagokat vehettek át a nyertesek. 

A gyerekek sok ajándékkal, és még több élménnyel 
térhettek haza.              

Takács Róbertné

Gyermeknap Fonyódon
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Június 21. 
Múzeumok éjszakája 

19.00  Patkó Károly grafikus kiállítása
21.00  Lévay Péter koncertje
22.00  Csillagos ég titkai - Kolláth Zoltán 
csillagász közreműködésével

Június 22. 
Juniális a Várhegyi Széplátónál

09.00 Közösségi munka, kilátó környékének 
kitakarítása
16.00  „Egyszer volt Budán kutyavásár” - kiállítás 
a helyi alkotók műveiből a tanösvényen
16.00  Polgári élet Fonyódon a századfordulón - 
Varga István történelmi időutazása
17.00 Szabó Bellán Tímea énekes koncertje (FSG 
produkció)
18.00 Dr. Papp Lajos szívsebész professzor 
előadása
19.00 Szalonnasütés

Július 5. 
Fonyódligeti Nap a Halastavaknál

13.00 Főzőverseny (nevezés: www.fonyodinyar.
com)
14.00 élet a berekben és a tavon tógazdaság 
bemutatkozása csónakázással
Nők a Balatonért Egyesület bemutatkozása
15.00 Egészséges halétel készítése, 
közönségtalálkozó a legnépszerűbb tv sorozat 

sztárjaival
16.00 Fonyódi Betyárok néptánc bemutató
16.30 Dió Banda népzenei műsora
18.00 „Latin”: Szűcs Antal Gábor és Gál Péter 
műsora

Július 13. 
Bélatelepi Nap

10.00 Koszorúzás a Szaplonczay sírnál
14.00 Koszorúzás és emlékbeszédek a Szaplonczay 
emlékműnél
Időutazás Bélatelep alapításáig a fotószínházzal, 
korabeli fotók készítése
14:30 Bélatelep alapítása, élet a századfordulón - 
Varga István helytörténész előadása (Múzeum)
15:00 Séta a villasoron Varga István helytörté-
nésszel
16:00 Faültetés
16:00 Szabó Sándor tárogató művész előadása 
17:00 Templomi koncert (Nagyboldogasszony Plé-
bániatemplom)
18:30 Szentmise Bélatelep alapítójáért
20:00 Lakatfal felállítása
120 éves Bélatelep, születésnapi torta felvágása, 
Koccintás Törley pezsgővel (Múzeum - kert)

Fonyódi Hűsítő Napok
Borok, sörök, vizek fesztiválja a Vigadó téren

Július 18.
18:00 Megnyitó
18:00 Interaktív gyermek játszóház, Bohócműsor
18:45 Lufihajtogató bohóc a színpad mellett
18:45 Mozogjunk együtt Szentgyörgyi Rómeóval
19:30 Come on Rock Show élő koncertje
21:30 Dinamit együttes élő koncertje

Július 19.
18:00 Interaktív gyermekjátszóház
18:00 Kick Boksz bemutató
18:30 Határkő együttes élő koncertje
20:00 Kalapács élő koncertje
22:00 Deák Bill Gyula élő koncertje

Július 20.
18:00 Interaktív gyermekjátszóház
19:00 Awarock együttes élő koncertje
21:00 Ismerős Arcok élő koncertje

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes programok
A tizenkettedik oldalon olvasható programok közül az alábbiakban a Múzeumok éjszakája, a Juniális, a 

Fonyódligeti Nap, a Bélatelepi Nap és a Fonyódi Hűsítő Napok, részletesebb programját olvashatják! 
PROGRAMOK
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LIONS: Integráció a zene és a tánc jegyében
 „Integráció a színpadon a zene, 
és a tánc jegyében” címmel, a 
Mozdulj ! Közhasznú Egyesü-
let és a fonyódi Lions Club 
szervezett jótékonysági gá-
laműsort az „ Esélyegyen-

lőség Napja” tiszteletére, a 
budapesti Aranytíz Kultúrház 

Tolnay Klári színpadán 2014.má-
jus 18-án, vasárnap.

Az est fővédnöke: Dr. Radnainé Dr. Fogarasi Ka-
talin, a Nemzeti Örökség Intézet elnöke, a budapesti 
Klauzál LIONS Club örökös elnöke volt. Megtisztel-
te a rendezvényt jelenlétével Magyar László a Ma-
gyarországi LIONS  Szövetség kormányzója, és Dr. 
Solymosiné Dr. Kiss Ilona első alkormányzó.

Neves művészeink Kárászy Szilvia, Pitti Katalin, 
Benkő László, Tahi Tóth László, Lang Györgyi, Vágó 
Bernadett, Torres Dani, Szabó Leslie önzetlenül áll-
tak az esemény mellé.

Az est házigazdái: Szily Nóra, és R. Kárpáti Péter 
voltak. Az est bevételével a látássérült, és vak társaink 
Balaton kerülő tandem túráját szeretnénk segíteni.

A Mozdulj! Egyesület, és a Fonyódi LIONS Club az 
integráció elősegítését fontos feladatának tartja. Első-
sorban azzal próbálunk segíteni, hogy olyan progra-
mokat szervezünk, ahol ép, és fogyatékkal élő ember-
társaink közösen vesznek részt, közösen mutatják be 
azokat az értékeket, amit az évek során létrehoztak. 
Csodálatosak voltak az amatőr művész fellépők, a 
látássérült zenészek, énekesek, a hallássérült vers-
mondók, a kerekes székes táncosok. Kiemelkedően 

megható volt Napsugár Anna és kis tánccsoportja, 
a Gördülő kerekes székes tánccsoport, és mindenki, 
aki hozzájárult az est sikeréhez. Köszönet a szerve-
zőknek: Dr. Tálos Mariannak az Egyesület elnöké-
nek, Dr. Molnár Beáta  és Tarcsay György Fonyódi 
LIONS Club tagoknak.

Két hónap történéseit szeretném röviden megosz-
tani. Áprilisban tartottunk egy ruha akciót az előző-
ben megmaradtakból. Nagyon méltányosan adtuk. A 
maradékot átadtuk a lellei klubnak, hogy Ők is segít-
hessenek a rászorultjaikon. Megkaptuk az egyenruha 
mellényeket, melyet a NEA pályázaton nyert támo-
gatásból fizettünk, és ki is osztottuk. Két taggal gya-
rapodott a klub létszáma. Őket ünnepélyes keretek 
között avattuk.

Elfogadta a taggyűlés a 2013. évi Számvitel be-
számolókat és a Közhasznúsági jelentést, melyet a 
klub székhelyén, Fonyód Szent István u. 82. szám 
alatt bárki megtekinthet.

Vendégeink érkeztek a németországi, wolfhageni 
klubtól május 22-én, és 25-ig maradnak. A gyermek-
napon a tőlük kapott adomány játékokkal szeretnénk 
örömet szerezni sok kis gyereknek.

Május végén kerül sor a Magyarországi LIONS 
Szövetség éves Konvenciójára, ahol Dr. Molnár Be-
áta és Tarcsay György tagjaink képviselik a klubot. 
Kérelmet küldött a Balaton kollégium, hogy több 
tanulójuknak térítési díj hátraléka van. Rendeztük a 
tartozást. Egy óvodás kisgyerek családját tartós élel-
miszer csomaggal segítettük. Tovább folyósítjuk a 
rendszeres támogatottjainknak a havi támogatást. 

Fábián Lászlóné

Máltai: Ruhabörzét tartottunk
Önöknek köszönhetően 

olyan sok ruha adomány 
gyűlt össze a Magyar 
Máltai Szeretetszolgá-
lat fonyódi csoportjánál, 
hogy úgy döntöttünk, 
egy ruhabörze keretében 

osztjuk ki a rászorulóknak. 
Első alkalommal május 23-

án délutánra hirdettük meg a 
ruhabörzét női és gyermek nyári és 

átmeneti ruhákból. A börze alatt folyamatosan érkez-
tek az ügyfelek az irodába, akik önkénteseink koor-
dinálása mellett válogattak a számos cipő, táska és 
felsőruházat közül.

A jövőben is szeretnénk tartani ruhabörzéket, 
amelyek a pontos időpontjáról a máltai irodában és az 
Alapszolgáltatási Központban elhelyezett plakátokon 
illetve a szociális területeken dolgozó kollégákon 
keresztül fogunk tájékoztatást adni. Emellett egyedi  
igényeket természetesen továbbra is fogadunk és 
teljesítünk.
A ruhaadományt felajánlókat arra kérjük, csak olyan 
ruhákat hozzanak az irodába, amelyeken nincs folt, 
pecsét vagy szakadás, mert rossz állapotú ruhákat 
nem osztunk ki.

Nagyon köszönjük mindazoknak, akik jó szóval, 
adománnyal, információval támogatták eddigi 
munkánkat!

Soltész Berta csoportvezető
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Nagy Tamás: Grande
Ha manapság  azt a kifejezést hallom, producer, 
akkor több szempontból negatív érzésem támad. 
Egyrészt ehhez rögtön társítom a filmgyártást, és ha 
ráadásul sorozatról van szó, nem úgy gondolok rá, 
mint a szórakoztatóipar magas színvonalú termékére. 
Másrészt az idegen szó jelentését nem mindig tudom, 
tudjuk értelmezni  segédeszköz nélkül azonnal.
 A címben szereplő fiatalember azonban a galériabeli 
bemutatkozásakor kedvező benyomást tett rám széles 
látókörével, hozzáértésével.
Nagy Tamás,  a Jóban Rosszban című napi sorozat 
vezető producere volt hat éven át egészen a 
közelmúltig. A vele való beszélgetéskor erről a felelős, 
koordináló munkáról, élete főbb állomásairól beszélt 
és hiteles képet vázolt a fiatal generációnk kulturális 
fogyasztási szokásairól. 
Külpolitikai újságíróként végzett, újságíró akart 
lenni mindig, volt haditudósító Boszniában, a ‚80-
as években pedig hírlapíró. Szimpatikus volt, ahogy 
félig meddig vicces, kritikával gondolt erre az 
időszakra: „Borzasztó fontos dolgokról  béna módon 
tudósítottam.” Részese volt a Danubius Rádió életének 
is, amikor az volt a feladata, hogy 340 napon át 4 órás 
reggeli tartalmat, szövegeket írt a műsorvezetőknek.
 Akik jobban figyelik az új nemzedéket, azoknak 

nem tűnt kétségbeejtőnek az általa felmutatott, 
gyorsan bekövetkezett változás. Az új generáció a 
két másodperces vágóképnek örül, másképp fogyaszt 
tartalmakat, mint az idősebb korosztály. Be sem 
kapcsolják a tévét, hisz pillanatok alatt letöltenek 
bármit az internetről vagy az okostelefonról. A mai 
fiatalok már mindent láttak, hiába szeretnénk hinni az 
ellenkezőjében.

Nagy Tamás jövőbeli terveiről nem árult el semmit, 
de látva magabiztos, megnyerő fellépését, úgy érzem, 
könnyen megtalálja majd a maga feladatait.   Mellory
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J Ú N I U S
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,

 az ég derüs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az ákác, 

a csermelynek arany taréja nő 
s a fényes levegőbe villogó 

jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testü nagy szitakötő.

Radnóti Miklós

Duatlon
Szerdahelyi arany, Kutasy bronz!

Egy héttel az országos döntőt követően újabb 
sikereket zsebelhetett be a BBSC csapata. A serdülő 
korcsoport meghatározó versenyzője Szerdahelyi 
Szonja bravúros versenyzéssel, aranyéremmel 
bővítette a BBSC csapatának dicsőségtábláját. 
Szerdahelyin kívül rajthoz állt Pintér Rebeka is aki, 
az előkelő 11. helyen érkezett a célba. Csapatunk 
bronzérmét - az ifjúsági korcsoportban versenyző - 
Kutasy Kamilla szállította.  Idei szezonjának eddigi 
legjobb formáját teljesítő Kutasy, szoros küzdelmek 
mellett érdemelte ki a dobogó harmadik fokát. Végül a 
gyermek korcsoportban versenyző Szentpétery Patrik 
kapott lehetőséget a javításra. A magyar bajnokságon 
szerényen teljesítő tehetség minden tudását és akaratát 
hasznosította és az 5. helyen zárta a versenyt.

Eredmények:
1. Szerdahelyi Szonja 
3. Kutasy Kamilla
5. Szentpétery Patrik
11. Pintér Rebeka

Duatlon Országos Bajnokság – Kaszó
Szerdahelyi Szonja ezüstérmes

Április utolsó hétvégéjén Kaszó erdejének 
csodálatos környezete elsőként a gyermek korcsoport 
futamát látta vendégül. 

Versenyzőnk, Szentpétery Patrik az előzetes 

elvárásokkal szemben szerényebb teljesítményt 
mutatott futamában. Ennek ellenére az országos 
ranglistán elfoglalt jelenlegi pozícióját tartani tudta 
és a versenysorozat következő állomásán javítási 
lehetőséggel állhat rajthoz. A serdülő lányok aztán 
elhozták magukkal a vasárnap csúcspontját. 

Egyéniben Szerdahelyi Szonja hozta lányaink 
közül a legjobb formát. Az első futást követően öt főt 
számláló boly alakult ki, és szállhatott együtt nyeregbe. 
A 12 km-es kerékpározást követően a futópályán 
dőlt el a helyosztás. Elsőként Soós Fanni (Fergeteg 
SE) robbant ki a depóból és őt követte Szerdahelyi. 
A 1,5 km-es futás során minden erejét mozgósítva 
Szerdahelyi végül a második helyen szakíthatta át a 
képzeletbeli célszalagot! Az egyéniben elért magyar 
bajnoki második helyezés mellett a csapat ezüstje is 
jól állt a BBSC versenyzőjének nyakában. Szonja 
egyéni sikere mellett serdülő lány csapatunk is 
kitett magáért. A születésnapját ülő Pintér Rebeka és 
Simon Szimonetta kiváló triót alkottak Szonjával és 
így kerülhetett serdülő lányaink nyakába a Duatlon 
Országos Bajnokság csapatoknak járó ezüstérme. 

Említésre méltó, hogy a BBSC együttesét -  az 
ország egyik legerősebb klubjának különítménye - a 
TVK MALI lány csapata tudta egyedül megelőzni.  
Őket követte az ifi korcsoportban rajthoz álló Kutasy 
Kamilla. A korcsoportjában elsőéves versenyző 
kiváló teljesítményt nyújtva az előkelő 14. helyen 
érkezett a célba.
Eredmények:
2. hely Szerdahelyi Szonja (serdülő)
2. hely SERDÜLŐ lány csapat – Szerdahelyi 
Szonja, Pintér Rebeka, Simon Szimonetta
12. hely Farsang Szilárd (senior)
14. hely Kutasy Kamilla (ifjúsági)
21. hely Szentpétery Patrik (gyermek)

Hömöstrei Péter
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Péntek Emil Emlékkupa

Lábtenisz verseny

Már három éve, hogy Péntek Emil (Emil Bácsi) 
a Floorball Mestere, a szeretett edző itt hagyott 
bennünket. Az Ő tiszteletére minden évben 
megrendezésre kerül a „Péntek Emil Emlékverseny”. 
A 2014-es kupára május harmadikán került sor a 
fonyódi sportcsarnokban. A megnyitón, a fonyódi 
óvodás balett csoport kedveskedett a vendégeknek. 
A meghívott csapatok Érdről Komáromból és 
Dombóvárról érkeztek. Összesen négy korcsoport 

mérkőzéseit láthattuk. Először lépett pályára 
verseny szinten az első korcsoport vegyes csapata. 
Bemutatkozásuk jól sikerült, kitartóan, ügyesen 
játszották végig a meccset. Harmadik és negyedik 
helyezést értek el. A második korcsoport lányai 
másodikak, a fiúk, akik két csapattal indultak, a 
második és a harmadik helyet szerezték meg. A 
harmadik korcsoportos fiúk remekeltek a legjobban, 
ők megnyerték a saját versenyüket. A negyedik 
korcsoportos fiúk-lányok az unihokiban mérték össze 
az erejüket. A fiúk aranyérmesek lettek, a lányok 
hiányos létszámmal, fiú csapatok ellen az ezüstérmet 
szerezték meg. Az edzők : Nédli Judit, Jorgos, Tarcsay 
György, Kolozs László. A verseny délután 17 órakor 
fejeződött be. A vendégek és a fonyódi csapatok 
érmekkel, kupákkal, jókedvűen tértek haza. Jövőre 
újra találkozunk, bízunk benne, hogy több csapat vesz 
rész a versenyen. HAJRÁ FODE!

               Sonnenschein Krisztina
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Fotó: Óh Zsolt

Idén első alkalommal került sor egy igazán nagy-
szabású lábteniszversenyre Fonyódon, a Zákányi 
Kálmán Sportcsarnokban. A május elsejei pihenő-
napot követően sem állt meg az élet a Balaton déli 
partján, hiszen az ország minden részéről érkeztek 
versenyzők a Fonyódi Petőfi SE új szakosztályának 
alapításának alkalmából rendezett egy napos kupára. 
Nyolc csapatot hívtak meg a szervezők. A teljesség 
igénye nélkül jó hírét kelthetik városunknak Buda-
pesten, Kaposváron, Harkányban, Szegeden, Szek-
szárdon, Szombathelyen és még Szentendrén is, hi-
szen a játékosok nem győzték hangsúlyozni, hogy 
imádnak Fonyódra jönni, és természetesen nem csak 
a lábtenisz miatt.

Az eddig is nagy hagyományokkal rendelkező 
Fonyódi Lábtenisz Baráti Kör a 2014-es évben 
alapított szakosztályt a Petőfi SE-ben, így tovább nőtt 
az anyaegyesület tagjainak száma. 

Már a csoportmeccsek alatt érezni lehetett, hogy 
itt bizony fel kell kötnie azt a bizonyos nadrágszíjat 
a hazai párosoknak, hiszen ott volt a mezőnyben a 
felnőtt női EB és VB aranyérmes Lepsényi Boglárka, 
akit abszolút nem zavart, hogy ezúttal férfiak ellen 
kell felvenni a küzdelmet. A szegedi Sipos Árpáddal 
az oldalán egészen a döntőig meneteltek, ahol a 
fonyódi Dörnyei-Csermely párost szerették volna két 
vállra fektetni. A hazai csapatnak az elődöntőben a 
junior világbajnoki ezüsttel is rendelkező Harsányi

Ádámot és társát, Kovács Józsefet sikerült három 
szettben felülmúlni.

A lábteniszben nem ritka, hogy a csapatok sima 
két szettben nyerik mérkőzéseiket, a döntőben 
természetesen erről szó nem lehetett. Mindkét páros 
az utolsó erőtartalékait is mozgósította, de fonyódi 
szempontból sajnos a végén jobban koncentrált a 
Lepsényi-Sipos páros, így megnyerték a fonyódi 
lábtenisz versenyt. A folytatás nyáron a megszokott 
módon, jön az újabb országos verseny, és a Bálint 
Lehel emléktorna. Országos lábtenisz verseny, 
Fonyód: 1. Lepsényi Boglárka (Szentendre) – Sipos 
Árpád (Szeged); 2. Dörnyei Gábor – Csermely Sándor 
(mindkettő Fonyód); 3. Kovács József – Harsányi 
Ádám (mindkettő Kaposvár); 4. Oláh Tamás (Szeged) 
– Vida Szabolcs (Szombathely)    Kristóf György                                               
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Fonyódon, a Sándor utcában családi ház sürgősen eladó, vagy értékegyeztetéssel 
társasházira cserélhető. Tel.: 06-30/395-0080

Eladó Magyar Nagy lexikon. 19 kötet Tel.: 06-20/586-5816

A Balaton Áruház üzemeltetéséhez agilis, informatikában jártas, megbízható 
adminisztrátort keresek, előny: könyvelésben jártasság! Jelentkezni: fényképes 

önéletrajzzal, balatonaruhaz@gmail.com, Tel.: 06-30/620-4334

Négy órás munkarendben takarítót és házvezetőnőt keresek. Tel.: 06-30-337-8055

Lauterbach páncéltőkés bécsi mechanikás, szép hangú pianínó eladó Fonyódon.  
Tel.: 06-30/944-4415

Szezonális gyorsbüfébe keresek munkatársakat Fonyódligetre. Júniusi kezdéssel augusztus 
végéig. Tel.: 06-70/204-9145

FÜLES ülőgarnitúra (kanapé, 2 fotel) 15.000,- Ft-ért eladó, érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

400l-es Zanussi fagyasztó láda (40.000,-Ft), 
150 cm széles – rozsdamentes hűtőpult (50.000,-Ft); érdeklődni: Tel.: 06-30/620-4334

Apróhirdetések
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