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Jó megoldásokat, értékelhető és végrehajtható 
programokat kell felmutatni

Móring József Attila, térségünk or-
szággyűlési képviselője húsz éve végzi 
parlamenti munkáját és a 2022-es or-
szággyűlési választáson is egyéni man-
dátumot szerzett. Képviselő úrral beszél-
gettünk és értékeltük az eredményeket, 
illetve egyéb politikai kérdéseket is érin-
tettünk. 

- Túl vagyunk egy bizonyos szem-
pontból szokatlanul hosszú választási 
kampányon. Ön 2002 óta országgyűlési 
képviselő. Miben volt ez a kampány más, 
mint a korábbiak? Más volt?

- Stílusában mindenképpen! Régóta 
gondoljuk azt, hogy van az a szint, aminél 
már nem lehet lejjebb menni, de az ellen-
feleink rendre bizonyították, hogy mindig 
lehet lejjebb is, mindig lehet személyes-
kedőbb és aljasabb módszerekhez folya-
modni. Abból a szempontból talán érthető 
az ő tevékenységük, hogy érezhető volt, 
ha most ezzel az összefogással sem si-
kerül nyerniük akkor, mivel? Mindent egy 
lapra feltéve rohamoztak és próbálták 
ostromolni a Fidesz - KDNP bástyáit. Le-
het hogyha ehelyett egy saját várat kezd-
tek volna el építeni, akkor többre mentek 
volna. Ugyanis az emberek hosszútávon 
nem vevők arra, hogy valaki csak bírál, 
csak pusztítani akar, mindenben csak a 
hibát keresi, legyen szó országos dolgok-
ról, de ezt helyben sem kell különösebben 
magyarázni, ez a helyi viszonyokra is ér-
vényes. Jó megoldásokat, értékelhető és 
végrehajtható programokat kell egymás 
mellé tenni, az nem elég, hogyha valaki 
folyamatosan csak bírál és a kákán is cso-
mót keres. 

- A részvétel egy nagyon picivel volt 
alacsonyabb, mint 2018-ban. Fonyódon 
egy kicsit az országos átlag feletti volt. 
Mit gondol erről? 

- Az ellenzék e tekintetben is kudarcot 
vallott, mert nem sikerült csökkenteni a 
részvételt. Elég zajos volt ez a kampány, 
nem volt hosszabb, hiszen időben ugyan-
annyi volt, mint máskor, de talán azért 
érezhettük hosszabbnak, mert sokkal za-
josabb volt, utcai jelenlétben is, minden 
fronton megnyilvánultak ezek a dolgok. Én 
azt gondolom, döntő szerepe volt annak, 
hogy az a Jobbik Magyarországért Moz-
galom, amelyik annak idején Gyurcsány 

Ferenc ellenében jött létre, azért, hogy azt 
a fajta politikát és magát Gyurcsány Fe-
rencet is eltávolítsa a magyar közéletből, 
azzal borultak össze és az emberek gyom-
ra ezt nem vette be. Elvtelenül, amikor egy 
párt feladja az alapértékeit és az elveit, 
akkor bármilyen hangosan is bírálja az 
ellenfelet, azzal nem lehet népszerűségre 
szert tenni. 

- Egyéni mandátumot szerzett a So-
mogy megye 3-as számú választókör-
zetében. Ehhez gratulálunk. A Fidesz 
- KDNP pedig zsinórban negyedszer 
alakíthat kétharmados többséggel kor-
mányt úgy, hogy hárommilliónál is töb-
ben szavaztak listán a kormánypártokra. 
Erről mi a véleménye?

- Természetesen bíztunk a választási si-
kerben, de a mértéke, az aránya mindenkit 
meglepett. A hangos és indulatoktól sem 
mentes választási kampány végére, azért 
mindenki a józan mérlegelés alapján dön-
tött. Én meg vagyok győződve arról, hogy 
a szomszédunkban dúló háború, illetve az 
arra adott válasz, az kulcsszerepet vállalt 
ebben a választási eredményben, hiszen 
míg a baloldalon folyamatosan fogalmaz-
tak meg olyan igényeket, hogy fegyvereket 
kéne szállítanunk, sőt magyar katonákat 
kéne küldenünk Ukrajnába, addig mi kez-
dettől fogva következetesen és nagyon 
határozottan azt mondtuk, hogy ebből a 
háborúból Magyarországnak ki kel marad-
nia. Az emberek a békét szeretik, a békes-
séget és ennek szerintem döntő szerepe 
volt, hogy ilyen eredmény született. 

- A közvéleménykutatások nem ezt a 
végeredményt jelezték előre. Ön szerint 
miért voltak mások a kutatások számai 
és a választópolgárok szavazati aránya?

- Ez már nem az első alkalommal for-
dult elő! Volt egy szocialista politikus, aki 
nagyon-nagyon régen mondta azt, hogy 
választást kell nyerni, nem közvélemény 
kutatást. Talán a közösségi médiában 
hömpölygő hírfolyamnak is köszönhetően, 
az emberek egy része bizalmatlanná vált. 
Azt mondják, hogy egy ezer fős mintán 
végzett közvélemény kutatás elvégzésé-
hez több ezer embert kell megkérdezni, 
mert nagyon sokan nem mondanak vé-
leményt. Illetve az az elképesztő zaj és 
mocskolódás, ami ment elsősorban a 

közösségi médiában, ez oly mértékben 
tette bizalmatlanokká az embereket, hogy 
ha volt is határozott véleményük, azt in-
kább nem mondták el, elmentek és szép 
csendesen leadták a szavazatukat. Egyéb-
ként nem lájkversenyt kell nyerni, nem 
közvéleménykutatást, hanem lehetőség 
szerint választást és azon pedig minden-
kinek egy szavazata van, és azt a szavazó-
fülke magányában mindenki úgy adta le, 
ami aztán ezt az eredményt hozta. 

- Milyen kormányzást várhatunk egy 
ilyen mértékű felhatalmazással?

- Én azt mondtam az eddigi interjúk 
során is, hogy ismerős terepen, isme-
rős emberekkel szokatlan környezetben 
kell helyt állnunk. A koronavírus-járvány 
lecsengőben van, egy nagy vész, ami 
mindannyiunkat megviselt, még azokat is, 
akik egyébként nem betegedtek meg, de 
azért a lelkünket mindannyiunknak meg-
gyötörte. Ezen túl vagyunk, de itt van ez 
a háború, ami gazdaságilag rázza meg az 
egész világot. Úgy tűnik, hogy az Európai 
Unió vezető politikusai vagy amerikai su-
gallatra, vagy rossz ritmusérzékkel szank-
ciókról beszélnek és különböző dolgokat 
találnak ki, azt hiszem, hogy az oroszokat 
valami szépségversenyből is kizárták. 
Ezek rendkívül lényeges dolgok, de olyan 
szankciókat vezetnek be, ami Európának 
sokkal jobban fáj, az embereknek sokkal 
többe kerül, mint az oroszoknak. Arról 
nem is beszélve, hogy a folyamatos innen 
- onnan, rendszeresen még zajló fegyver-
szállítások, illetve lőszerszállítások nem a 
békét, hanem a háború elhúzódását szol-
gálják. Ebben a helyzetben kell úgy helyt 
állnia a magyar kormánynak, hogy ez a 
magyar embereknek a lehető legkevésbé 
fájjon és a lehető legkevesebbe kerüljön. 
Nem lesz könnyű, de néhány válságot már 
átéltünk, én alapvetően nagyon optimistán 
tekintek a közeljövőbe.

- Befolyásolhatja-e a fejlesztési elkép-
zeléseket, a települések terveit, hogy az 
Európai Unió elindította az úgynevezett 
jogállamisági mechanizmust? Az uniós 
tisztviselők becslése szerint ez az eljá-
rás öt-kilenc hónapig is eltarthat. 

- Remélem, hogy legfeljebb lassítja, de 
nem akadályozza meg az uniós pénzek 
lehívását. Az unió egyes politikusai, akik 
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a hazai baloldal által is szorgalmazott, 
Európai Egyesült Államokat szeretnék 
létrehozni, azok nagyon rossz szemmel 
nézik, hogy mi egy erős nemzetállam va-
gyunk, és példaként szolgálhatunk más 
országoknak is. Ők elsősorban ettől fél-
nek leginkább, csírájában akarják elfojtani 
ezeket a törekvéseket, de álljuk a sarat és 
meg fogjuk vívni ezeket a harcokat. Azért 
az mégis csak elképesztő, hogy az Euró-
pai Unió tagállamai egységesen úgy dön-
tenek, hogy felvesznek egy hitelt, amiből 
a koronavírus-járvány által megtépázott 
európai gazdaságot megpróbálják újra-
indítani. Mindenki részt vesz ebben és 
majd közösen fizetjük vissza ezt a hitelt. 
Egyesek úgy gondolják, hogy nekünk csak 
a visszafizetésben kell részt venni, de ma-
gából a pénzből nem részesülhetünk, hát 
ez nonszensz. Ezt valószínűleg ők is tud-
ják, de a választást próbálták meg ezzel 
befolyásolni, most meg handa-bandáznak, 
most még hangoskodnak, aztán reménye-
im szerint ez helyre fog kerülni, mert ég-
bekiáltó gazság. Ami egészen elképesztő, 
hogy vannak olyan magyar politikusok, 
olyan európai parlamenti képviselők, akik 
ennek tapsolnak, sőt ezeknek a kezde-
ményezéseknek az élére állnak. Ez nettó 
hazaárulás, ezt nem lehet szebben meg-
fogalmazni.

- A népszavazáson a részvétel nem 
érte el az érvényességi küszöböt. Na-
gyon magas volt az érvénytelen szava-
zólapok száma, kérdésenként 1,7 millió 
fő felett. Hogyan értékeli a népszavazás 
eredményét?

- Először azt hangsúlyoznám, hogy 
azért 3,5 millióan mégis egyformán sza-
vaztak, és azt mondták, hogy el a kezekkel 
a gyerekeinktől, szerintem ez egy nagyon 
fontos eredmény. Az azért elgondolkod-
tató, hogy a népszavazás intézménye 
hogyan vált az ellenzék egy részének ke-
zében játékszerré, vagy gúny tárgyává? 
Számos olyan kimutatás van, amely azt 
támasztja alá, hogy míg néhány évtized-
del ezelőtt Amerikában is hasonlóan fur-
csállották ezeket a jelenségeket, hogy az 
óvodákban meg az iskolákban szülők hoz-
zájárulása nélkül szexuális felvilágosítás 
van, meg nemi átalakító műtéteket nép-
szerűsítenek, ez ma már bevett gyakor-
lat. Mi ennek kívántuk az elejét venni, és 
az, hogy ebből bohóckodást csináltak és 
ebből mozgalmat, mindenféle idiótaságo-
kat rajzoltak a lapokra, az jutott eszembe, 

hogy mintha nekik is lenne, a másik oldal-
nak Karácsony Gergely neve által fém-
jelzett népszavazási kezdeményezése. 
Mi lesz, hogyha majd ebben a következő 
népszavazásban, akik velük nem értenek 
egyet, ők űznek gúnyt ebből? Természete-
sen nem szabad, Isten ments, csak a gon-
dolattal játszunk el, hova vezet ez? Ez egy 
a kúria által jóváhagyott kétszázezer em-
ber aláírásával kezdeményezett népszava-
zás volt. Lehetett igennel válaszolni, meg 
nemmel válaszolni, vagy nem részt venni 
a népszavazásban. De az, hogy országos 
szintre emelni a gúnyolódást és mókát 
csinálni ebből, szerintem magának a nép-
szavazás intézményének és ezen keresz-
tül a demokráciának a kigúnyolása volt. 
Tették ezt azok, akik mindig diktatúráznak, 
mindig a demokráciára hivatkoznak. 

- Ön és a munkatársai is részt vettek 
abban az országos kezdeményezésben, 
mely során gyűjtöttek a Kárpátaljai ma-
gyarok és az ukrajnai menekültek javára. 
Ön részt vett itt Fonyódon Mága Zoltán 
művész úr jótékonysági koncertjén is. 
Milyen tapasztalatokat szereztek a ma-
gyarok segítő szándékából?

- Amikor az ember valahol bajjal szem-
besül, akkor az első reakció az mindig az, 
hogyan tudunk segíteni. Ebben a helyzet-
ben nagyon könnyű volt, hiszen több or-
szágos segélyszervezet, szinte az egész 
ország egységesen mozdult meg és pró-
bált meg tartós élelmiszert, ruhát, tisztí-
tószereket gyűjteni. Mi két helyen gyűj-
töttünk, Marcaliban is és Somogyváron 
is. Két nagy teherautónyi adomány gyűlt 
össze. Voltak közvetlen kapcsolataink kár-
pátaljai településsel, tehát azt tűpontosan 

a célállomásra juttattuk el. Még utána is 
érkeztek adományok, amiket olyan tele-
pülésekre, például Balatonlellére juttattuk, 
ahol most is vannak elhelyezve menekül-
tek. Figyeljük, hova tudjuk leghatékonyab-
ban ezt a segítséget elvinni. A magyar 
emberek vérében benne van az, hogy ha 
valaki bajba kerül, akkor segítenek. Füg-
getlenül attól, hogy egyébként elég nem-
telen módon az ukrán diplomácia az erről 
nem vesz tudomást és mindenféle követe-
léseket fogalmaz meg Magyarország felé. 
Nekik azt a kottát kell játszaniuk, amit ta-
lán nem kéne, de ők ezt választották, mi 
meg tesszük azt, amit a szívünk diktál és 
segítünk mindenkinek, aki arra rászorul, 
legyen az magyar nemzetiségű a Kárpát-
aljáról, vagy akár bármilyen nemzetiségű 
Ukrajna más területeiről.

- Hogyan látja a közeljövőt a belpoli-
tikai és a geopolitikai helyzet tükrében?

- Ez a háború nagyon sokáig elhúzód-
hat, minél több fegyvert küldenek Euró-
pából és Amerikából Ukrajnába, annál 
tovább fog tartani. Azonnal abba kéne 
hagyni a lövöldözést és tárgyalóasztalhoz 
ülni. Nem könnyű feladat, ez kétségte-
len. Könnyű Amerikából átkiabálni, hogy 
szerintük kinek van igaza, de ez ennél 
sokkal bonyolultabb. Bármennyire nehéz, 
ezt tárgyalásos úton kellene rendezni. Ma-
gyarország e tekintetben több felajánlást 
tett, javasoltuk, hogy legyenek itt a béke-
tárgyalások. Most, hogy miniszterelnök 
úr a Szent Atyánál járt, arról beszéltek, 
hogy tudnának közösen a béke érdekében 
fellépni. Ha kellő hittel és kitartással vé-
gezzük ezt a munkát, akkor előbb - utóbb 
sikerül megteremteni a békét.  
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A választásokról: a nemzeti értékeket védjük
Hidvégi József polgármester urat 

az április harmadikán megrendezett 
választásról és népszavazásról kér-
deztük. Elmondta, hogy eddigi pálya-
futása alatt ez volt a legnyugodtabb 
és legfelkészültebb választás. Közel 
50 ember dolgozott helyben a Helyi 
Választási Irodában és a bizottsá-
gokban. Pozitív hozzáállással kitettek 
magukért és viszonylag gyorsan vé-
geztek a számlálással. Konfliktusok 
és viták nélkül zajlott az esemény. 
Helyben azt lehet mondani, hogy töb-
ben szavaztak ezen a választáson, 
mint 2018-ban.

- Országgyűlési választások és 
népszavazás is volt április har-
madikán. Ez sok munkát jelentett 
azoknak, akik lehetővé tették, hogy 
elmondhassuk a véleményünket a 
szavazó urnáknál. Hogyan értékeli az 
előkészületeket és a választásokat?

- Csak pozitívan tudok a választás-
ról nyilatkozni, viszont az utózöngékről 
már kevésbé. Köszönet mindenkinek, 
aki részt vett a munkában és azoknak 
is, akik szavaztak. Megdöbbentő volt 
számomra az, hogy egyes emberek, 
egy népszavazás szavazólapját ollóval 
megvagdosták, különböző figurákat 
vágtak bele, összefirkálták. Volt, aki 
kis novellát írt rá. Nem értem az em-
bereket, ha nem értek valamivel egyet, 
vagy azt szeretném, hogy az én gye-
rekemet műtsék át, akkor behúzom, 
hogy igen, egyetértek vele. De meg-
becsteleníteni egy szavazólapot, az 
döbbenet. Az, hogy Fonyódon közel 
háromszáz ilyen szavazólapot talál-
tunk, ez megdöbbentő számomra. Az 
ellenzéki pártok tolják egymásra a fe-

lelősséget, mindenki mindenkit hibáz-
tat és ennek lett az a következménye, 
odáig jutottunk, hogy a Budapestiek a 
vidékieket hibáztatják. De nem min-
den budapesti, voltak olyan főváros-
iak, akik engem is megkerestek, hogy 
nem értenek ezekkel a véleményekkel 
egyet!  

- Az országgyűlési választásokhoz 
képest a 2019-es önkormányzati vá-
lasztáson durván négyszáz fővel töb-
ben voltak jogosultak Fonyódon sza-
vazni. Ezzel kapcsolatban napvilágot 
láttak furcsa találgatások, mi erre a 
magyarázat?

- Az ellenzék furcsa magyarázato-
kat ad és ezért sokszor téves infor-
mációkat vagy szándékosan, vagy 
véletlenül összekevernek. Az önkor-
mányzati választást és az országgyű-
lési választást külön kell választani. 
Az országgyűlési választáson az állan-
dó lakcímmel rendelkező állampolgá-
rok kerülnek a szavazói névjegyzékbe. 
Településünkön nőtt az állandó lak-
címmel rendelkezők száma az elmúlt 
4 év alatt. Ez egy szép dolog Fonyód 
viszonylatában, főleg most, amikor ál-
talában csökken a települések állandó 
lakossága. Az önkormányzati válasz-
tás viszont helyhatósági választás, 
azok is szavazhatnak, akik tartózko-
dási címmel rendelkeznek. 2019-ben 
azért voltak jogosultak voksolni mint-
egy 400 fővel többen, mert más jogo-
sultság alapján is tudtak szavazni. A 
kettőt nem szabad összekeverni! Most 
nyugodtan mondhatom, hogy Fonyód-
nak nő az állandó lakossága. 

- Hogyan értékeli a választási ada-
tokat helyi viszonylatban?

- Soha nem szavaztak 2900-an Fo-
nyódon, szerintem még a 90-es években 
sem. Elég sokáig visszakerestem, nem 
volt ilyen létszámú szavazás. Ez azt 
jelenti, hogy a mozgósítás jól sikerült, 
vagy a béke, vagy a háború, a bizton-
ság, a gazdasági jóllét arra ösztönözte 
az embereket, hogy megvédjék az elő-
ző kormány értékeit, ugyanez történt 
Fonyódon is. Aki Fonyódon él és látja, 
hogy milyen változásokon mentünk ke-
resztül, az nyilván meg akarja ezeket az 
értékeket védeni és nem akar ebben vál-
tozást. Eddig több mint 10 milliárd forin-
tos fejlesztés volt az elmúlt időszakban, 
Fonyódon. Ha csak ezeket nézzük, a 
kulturális életet, egész Fonyódot, ahogy 
most kinéz. Ez azt jelenti, hogy 2900-an 
elmentek szavazni, és ha konkrét szá-
mokat nézünk, akkor 1525-en a Fidesz 
– KDNP-re szavaztak. Ez a választó-
polgárok 52,5%-a, én ezzel elégedett 
vagyok. Ha nemzeti értékrend alapján 
vesszük a szavazást, a nemzetiek és a 
globalisták aránya 60-40% Fonyódon, ez 
remek eredmény. A vidék jól gondolko-
zik, mi nemzeti érzelműek vagyunk és 
nem akarunk egy globális moslék lenni. 
A nemzeti értékeket igenis védjük és ez 
igenis fontos számunkra. Elégedett va-
gyok, hiszen ez egy jó, ez egy majdnem 
kétharmados arány. Jobbat hoztunk ki 
ebből, mint az országos átlag és remé-
lem, hogy ez így is marad. Elégedett len-
nék egy ilyen eredménnyel a következő 
önkormányzati választáson is. 

Szeretném megköszönni mind a 
2900 szavazónak, aki vette a fáradt-
ságot és elment szavazni, hogy ez az 
eredmény született. Köszönöm nekik, 
hogy elmentek és szavaztak!

Álláspályázat
A Fonyód Konyha Kft.

közétkeztetésben jártas
szakácsot

és
konyhai kisegítőt
keres éves állásra!

A fényképes önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várják:

konyha@fonyod.hu
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. éves állásra 

gyakorlattal rendelkező

KARBANTARTÓKAT
keres. 

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal: info@fonyodert.hu

További információ:
+36-85/560-287

A Fonyódi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft. elsősorban 18 év 
feletti dolgozókat keres a nyári 

szezonra.  
Betöltendő álláshelyek:

STRANDPÉNZTÁROS,
VÍZI ÉLMÉNYPARK

FELÜGYELŐ.
Jelentkezni fényképes önélet-

rajzzal az info@fonyodert.
hu email címen lehet. Bővebb 

felvilágosítás a 06-85/560-287-
es telefonszámon kérhető

munkaidőben.

Zárva a Lidl
A Fonyódon, az Ady Endre utcá-

ban a Lidl áruház felújítás miatt 
május 26-án reggel 7 óráig zárva 
tart!

Felhívjuk a lakosság és a nya-
ralótulajdonosok figyelmét, hogy 
városunkban több kereskedelmi 
egység is található, ahol a szük-
séges élelmiszereket meg tudják 
vásárolni.

Ezekről az üzletekről listát ké-
szítettünk:

Strandfejlesztés az akadálymentesítés jegyében
Folytatódnak a strandfejlesztések 

idén is, városunkban a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség koncepciójához iga-
zodva elsősorban az akadálymentesí-
tés kap fő hangsúlyt. Összegyűjtöttük, 
hogy a fejlesztés előtt álló strandokon 
milyen újdonságokkal találkozhatunk 
majd a projekt befejezését követően.

Árpád Part: 
• akadálymentesített vizesblokk építés 
• kerékpárszervíz pont a bejáratnál

Bélatelepi strand:
• kerékpárszervíz pont
• kamerarendszer
• 2 db 32 fiókos értékmegőrző
• Akadálymentes strandbejárat kialakí-
tása
• Környezetrendezés
• 15 db 70-100 literes kommunális hul-
ladékgyűjtő
•  6 db asztal-pad garnitúra
• 6 db háttámlás kültéri pad beszerzése

Fürdő utca: 
• akadálymentes szaniter konténer, 
• külön bejáratú gyermekbarát mosdó 
wpc burkolattal
• 1 db férfi/női szaniter konténer wpc 
burkolattal
• MTÜ akadálymentes öltöző
• Környezetrendezés
• 3 db asztal pad garnitúra
• 3 db kültéri szimpla pad
• 1 db szelektív hulladékgyűjtő
• 6 db kommunális hulladékgyűjtő

Huszka utca:
• akadálymentesített szaniter konténer 
beszerzése, wpc burkolattal
• kerékpárszerviz pont
• kamerarendszer
• 1 db 32 fiókos értékmegőrző beszer-
zése
• Környezetrendezés

Panoráma strand: 
• kerékpárszerviz pont
• 2 db 32 fiókos értékmegőrző beszer-
zése
• baldachinos napozóágyak
• Műanyag strandi akadálymentes kerek-
esszék beszerzése
• Zöldterületi felületek fejlesztése, 

• Környezetrendezés
• Strand bejárat akadálymentesítése

Városi strand: 
• kerékpárszervíz pont
• kamerarendszer
• 1 db 32 fiókos értékmegőrző beszer-
zése
• Sétány fejlesztés, 
• akadálymentes bejárat és parkoló ki-
építése, 
• környezetrendezés
• 15 db 70-100 literes kommunális hul-
ladékgyűjtő
• 4 db asztal-pad garnitúra
• 3 db háttámlás kültéri pad beszerzése

Minden strandot érintően kihelyezés-
re kerül úgynevezett vaktérkép braille 
- írással, marketing célú kiadványok 

készülnek a vendégek tájékoztatása és 
a strandok népszerűsítése céljából, a 
megújult környezetről fotódokumentá-
ció készül és A3 Európlakát kerül kihe-
lyezésre. A www.fonyod.hu weboldalon 
akadálymentesített strand aloldalak ké-
szülnek. Összesen 180 millió Forint for-
rás áll rendelkezésre az akadálymentes 
fejlesztések végrehajtására.  

	 	 												szerkesztőség

• Fonyódi piac
• COOP ABC; Fő utca 12.
• Élelmiszer Üzlet; Vágóhíd utca 17.
• Pékség; Karácsony S. utca 27.
• MINI ABC-Zöldség-Gyümölcs; 
Szent I. utca 41.
• SPAR Partner; Ady E. utca 9.
• Tom Market; Karácsony S. utca 3.
• Husikám Húsbolt; Ady E. utca 23.
• Iciri Piciri ABC; Fonyódliget Niklai u.
• Retro ABC; Árpád u. 16.
• Fácános ABC; Kupavezér u. 3.
• Piros ABC; Bélatelep Wekerle u. 33.
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Tavaszi táncház
Helyszín:

Zákányi Kálmán Sportcsarnok
Fonyód József utca 21.

Időpont:
2022.május 20. péntek 18 órától

Zenekar: Bojtár együttes
Belépés ingyenes.

Minden népzenét és néptáncot
kedvelő embert szeretettel várunk.

  Fonyódi Betyárok
	 	 Néptánc	Egyesület

-  Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! -

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.

Fonyód kártya felmutatásával 5% kedvezményt biztosítunk, melynek feltétele,
adott hónapban minimum 20 adag rendelése és annak

egyszeri, egy összegben történő fizetése.

 05.02. Hétfő Gulyásleves
Sajtos-tejfölös spagetti

05.03. Kedd Fokhagymakrémleves
Zöldborsós csirkemáj, párolt rizs

05.04. Szerda Húsleves
Főtt hús, gyümölcsmártás, pirított dara

05.05. Csütörtök Kelbimbóleves
Mustáros sertésszelet, burgonyapüré, káposztasaláta

05.06. Péntek Frankfurti leves
Fahéjas csiga, gyümölcs

05.09. Hétfő Tárkonyos sertésragu leves
Szilvás gombóc

05.10. Kedd Karfiolleves
Pincepörkölt, csemegeuborka

05.11. Szerda Köményes rántott leves
Dubarry sertésszelet, párolt rizs

05.12. Csütörtök Zöldségleves
Harcsapaprikás, tésztaköret

05.13. Péntek Csontleves
Töltött káposzta

05.16. Hétfő Magyaros burgonyaleves
Rakott brokkoli

VÁLTOZÁS

MÁJUSTÓL
1100 Ft

05.17. Kedd Gyümölcsleves
Sült csirkecomb, petrezselymes burgonya, káposztasaláta

05.18. Szerda Daragaluska leves
Sertéspörkölt, zöldbabfőzelék

05.19. Csütörtök Fokhagymakrémleves
Budapest sertésszelet, párolt rizs

05.20. Péntek Nyírségi gombócleves
Pogácsa, gyümölcs

05.23. Hétfő Húsgombócleves
Krumplis tészta, cékla savanyúság

05.24. Kedd Kelbimbóleves
Chili-con carne, párolt rizs

05.25. Szerda Paradicsomleves
Rántott halfilé, burgonyapüré

05.26. Csütörtök Reszelttészta leves
Vagdalt szelet, finomfőzelék

05.27. Péntek Sertésragu leves
Rizsfelfújt, lekvár

05.30. Hétfő Húsleves
Vadas sertésszelet, spagetti

05.31. Kedd Zöldborsóleves
Resztelt sertésmáj, főtt burgonya, csemegeuborka
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Koszorú a Balaton közepén

Hajóindítás

Sikeres volt a lakossági fórum 

Ünnepélyes szezonnyitót tartottak a Balaton kö-
zepén, Fonyód és Badacsony között félúton. Hidvégi 
József, fonyódi polgármestert a badacsonyi kikötőben 
Krisztin N. László badacsonyi településvezető fogad-
ta, s balatoni városvezetők ezután a két település kül-

Hidvégi József, Fonyód polgármes-
tere kifejezte örömét, hogy a pandémia 
után végre ismét alkalma nyílt a telepü-
lések delegációinak a találkozásra. 

- Nagyon örülünk annak, hogy végre 
két év után újra megrendezhetjük a hajó-
indítást a Balatonon, hiszen ez egy fon-
tos tradíció, fontos hagyomány. Egyrészt 
azért, mert találkozunk a badacsonyiak-
kal és ez újra feleleveníti azt a kapcso-
latot, amiben turisztikailag együttműkö-
dünk. Másrészt pedig megkoszorúzzuk 
a Balaton áldozatait, akik valamikor az 
elmúlt több száz évben elhunytak.

Esik az eső, fúj a szél és ez arra 
figyelmeztet bennünket, hogy gon-
dolkodjunk el azon, hogy mit csinál 
egy turista, ha rossz idő van. Ezért 
nagyon fontos lenne a BAHART-nak 
panorámás hajóknak a megjelenítése 
a Fonyód- Badacsony útvonalon, hi-
szen rossz időben is élvezetes hajóz-

Fonyód Város településrendezési 
eszközei 10. számú módosítása kap-
csán, a partnerségi egyeztetési szaka-
szában lakossági fórumot tartottak a 
Városháza nagytermében, amely nagy 
érdeklődésre tartott számot az érintet-
tek vonatkozásában. 

Korábban a lakossági fórum időpont-
ja az önkormányzati rendeletnek meg-
felelően kihirdetésre került a lakosság, 
továbbá az eseti partnerek részére. Az 
eseti partnerek az előzetes tájékoztatá-
si anyagra vonatkozóan már a lakossági 
fórum előtt is lehetőségük volt írásban 
észrevételt tenni. Közülük öt eseti part-
ner nyújtotta be észrevételét írásban a 
lakossági fórum időpontjáig. 

Fonyód Város településrendezési 
eszközeinek 10. számú módosítása 
kilenc módosítási pontot tartalmaz. A 
lakossági fórumra érkezett érdeklődők 

ni, csak ahhoz gyönyörű panorámás 
ablakú hajók kellenek, hogy ilyenkor 
is jól lássák a Balatonnak ezt az arcát 
a turisták. Másrészt pedig arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a badacsonyi bo-

rozgatás mellett fontos a turistának, 
hogy például Csiszta-fürdő fejleszté-
sét meglépjük, hiszen rossz idő esetén 
is attrakciót, turisztikai programot kell 
nyújtani az ide látogató vendégeknek. 

döttségével együtt szálltak fedélzetre. A Balaton köze-
pére érve megkoszorúzták a tavat, ezzel jelképesen is 
elindítva a hajózási szezont. 

              Koszorús Rita

többsége a Domb utcától délre lévő két 
telektömbben tervezett új feltáró utak 
kiszabályozása miatt jelent meg. Ket-
ten a Sándor utca 37-39. számok előtt 
kiszélesedő közút övezeti átsorolása 
miatt és egy eseti partner ingatlanok 
övezeti átsorolásával kapcsolatban 
jelent meg. Az utóbbi két módosítási 
pontban tervezettekkel az eseti part-
nerek egyetértettek, kifogást nem 
emeltek.

A Domb utcától dél-
re lévő telektömbök 
feltárására tervezett új 
lakóutak kiszabályozá-
sával kapcsolatosan a 
megjelentek a hatályos 
szabályozási terven 
már eredetileg is fel-
jelölt (a Hátszegi utca 
folytatásában kiszabá-

lyozott) feltáró út szabályozási nyom-
vonalát elfogadhatónak tartották. 

Észrevételeket és javaslatokat a vé-
leményezési határidő lejártát követően 
el kell készíteni a beérkezett vélemé-
nyek összefoglalóját, melyet a soron 
következő testületi ülésen ismertetni 
kell a Képviselő-testülettel, akik dönte-
nek annak elfogadásáról.

	 	 								szerkesztőség
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Fonyód központ, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros

NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2205_Fonyod_kozpont.indd   1 2022. 04. 22.   13:30
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Felkészülés az idegenforgalmi szezonra
Még be sem fejeződtek a szokásos 

tavaszi munkálatok, a közterületek 
tisztítása, a szokásos visszametszé-
sek utáni ágak és nyesedék elhordása, 
máris a hamarosan induló idegenfor-
galmi szezonra kell koncentrálnunk. 
Karbantartóink a szokásos feladata-
ik mellett már folyamatosan végzik 
strandjaikon és a közterületeken – így 
a temetőben is – a téliesítés utáni víz-
ráengedéseket. A strandi lejárók behe-
lyezése is hamarosan megkezdődik.

2022. április 24-től indul az egy hé-
tig tartó nemzetközi bojlis horgász-
verseny (IBCC - Nemzetközi Balatoni 
Pontyfogó Kupa) a Bélatelepi és Városi 
strandokon, a Kutyás fürdetőhelyen és 
a Strand utcai, valamint a Tópart utcai 
fürdőhelyeken.

Elkészült Fonyódligeten a Fiumei és 
az Árpád utca közötti szakaszon a Tö-
rök Bálint utca aszfaltozása és további 
útjavításokat és kátyúzásokat terve-
zünk még május folyamán.

Megkezdődtek a közterületi virág-
ágyások nyári kialakításai, a talajtaka-
ró rózsák kiültetésre kerültek, elsőként 
a strandpénztár mögötti ágyásban. 
A fűnyírást is már hetekkel ezelőtt el 

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fo-
nyód sikeresen pályázott a „Járóbeteg 
szakellátó szolgáltatások fejleszté-
se” című felhívás keretében, aminek 
eredményeképpen 2022. március 21-
én Támogatási szerződést kötött az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával. 
Az EFOP-2.2.19-17-2017-00050 azo-
nosítószámú projekt kapcsán 295 658 
907,- Ft vissza nem térítő támogatás-
ban részesült az intézmény.

A projekt keretében az egészség-
ügyi infrastrukturális fejlesztések terü-
leti különbségeinek kiegyenlítéséhez, 
az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés 
javításához és az egészségügyi intéz-
mények megkezdett struktúraváltá-
sának befejezéséhez kapcsolódó fej-
lesztésre kerül sor az intézményben. A 
fejlesztés az alacsonyabb progresszi-
vitási szintű ellátás színvonalának erő-
sítését lehetővé tevő orvosi műszerbe-

kellett kezdenünk, a hirtelen növeke-
désnek indult növényzet miatt, ezt egy 
géppark-karbantartás előzte meg a fel-
készülési időszakban.

De mindezek mellett továbbra is 
kiemelt figyelmet fordítunk az Önkor-

mányzat működési körébe tartozó 
intézményeink karbantartási feladata-
inak elvégzésére.

	 	 Kristóf	Györgyné
  ügyvezető igazgató

A Török Bálint utca megújult szakasza a Fiumei utca és a 
ligeti kápolna között. 

Járóbeteg	szakellátó	szolgáltatások	fejlesztése	Fonyódon
Jelentős eszközfejlesztés kezdődik az fonyódi szakrendelőben

szerzésre irányul. A projekt keretében 
elsősorban az intézmény diagnoszti-
kai- és terápiás eszközparkja újul meg 
a sebészet, belgyógyászat-kardiológia, 
nőgyógyászat, fül-orr gégészet, sze-
mészet, bőrgyógyászat szakterülete-
ken, ezen kívül röntgen diagnosztikai-, 
labor- és fizioterápiás eszközök be-
szerzésére kerül sor.

Az eszközfejlesztéssel az egészség-
ügyi intézmény magasabb színvonalú 
járóbeteg szakellátást valósíthat meg 
20 szakmában, mintegy heti 336 órá-
ban, évi 80 ezer orvos-beteg találkozás 
keretében, ami 28 ezer járási lakost, 
továbbá a nyári időszakban a Balaton-
parton nyaraló turistákat jelent.

A projekt tervezett fizikai befejezési 
dátuma: 2023.07.31.

További információ:
http://www.gyogyintezetfonyod.hu/

Fonyód központ, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros

NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2205_Fonyod_kozpont.indd   1 2022. 04. 22.   13:30
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Feng Shui Galéria

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Művelődési Központ

Panoráma strand

Fonyódi Sportcsarnok

Dísz tér

Múzeum kert,
Kossuth erdő

Testvérvárosi emlékpark
Művelődési Központ

Nagyboldogasszony-templom 
előtti téren

Nagyboldogasszony-templom 
előtti téren

Nagyboldogasszony-templom 
előtti téren

Nagyboldogasszony-templom 
előtti téren

FONYÓDI
PROGRAMOK

Május 7-től június 18-ig.

www.fonyod.hu

Időpont Program Helyszín
Május 7. szombat

18 óra

Május 20. péntek
20 óra

Május 28. szombat
14 - 18 óra

Május 21. szombat 

Május 28. szombat
19 óra

Június 5. vasárnap
12 órától

Június 10. péntek
20 óra

Június 11. szombat
20 óra

Június 18. szombat
20 óra

Június 17. péntek
20 óra

Június 11. szombat
18 óra

Június 4. szombat
17 óra

Június 10. péntek

Május 14. szombat

A programok, helyszínek és időpontok változtatásának jogát fenntartjuk!

A fonyódi programok a mindenkori járványügyi szabályok betartásával kerülnek megrendezésre!
A rendezvényeken fénykép- és videófelvétel készülhet.

Helyszínek:
Dísz tér; Feng Shui Galéria (Szent István u. 82.); Művelődési Központ (Ady E. u. 17.); Nagyboldogasszony 
Plébániatemplom (Templom u. 7.); Panoráma strand; Sportcsarnok; Testvérvárosi emlékpark

Bandérium napja

Super Trupers - ABBA The Show
fergeteges show műsor a nagysikerű Abba zenekar dalaiból

Országos Feng Shui Találkozó
részletek 18. oldalon

Vadak ura - családi musical
belépő díj: 4990.- Ft

Pünkösdi Kavalkád

Építészeti kiállítás

Nyár esti koncertek - komolyzenei program

Musica Sancta nyáridéző koncert

Nyár esti koncertek - komolyzenei program

Nyár esti koncertek - komolyzenei program

Nyár esti koncertek - komolyzenei program

Sárközi Norbert klarinét és szaxofonművész;
Dr. Ludmány János zongoraművész koncertje

Gyereknap: fellépők, izgalmas játékok, légvár,
meglepetés ajándékok, sorversenyek, kishuszárok

Trianoni megemlékezés;
10 év száműzetésben - színpadi előadás
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www.fonyod.hu

Katolikus miserend
Első péntek:

Plébániatemplom 18:30 óra

Vasárnap: Szent István kápolna 
(Sándortelep) 9:15 óra

Plébániatemplom (Fonyódi Domb)
11 és 18:30 óra

Szent Anna kápolna (Alsóbélatelep) 
és Nagyboldogasszony kápolna 

(Fonyódliget): Pünkösdtől.

Aktuális miserend: http://fonyodpl.
x3.hu/miserend.html

Zoltán atya

Evangélikus gyülekezeti 
alkalmak 

2022. május 01. vasárnap 9:30
úrvacsorás istentisztelet

2022. május 15. vasárnap 9:30
istentisztelet

2022. június 05. vasárnap 9:30
úrvacsorás istentisztelet               

a protestáns templomban (József u. 21.)

A házi bibliaórák és az
Ökumenikus Kulturális Estek

szünetelnek.

Református
Istentiszteletek

rendje
Az istentiszteletek minden vasárnap 

10:30-kor kezdődnek a protestáns temp-
lomban.

(Fonyód, József utca 21.)
A hónapok 1. vasárnapja családi istentisz-

telet szeretetvendégséggel.
 A hónapok utolsó vasárnapján úrvacso-

rára terítünk.
Minden vasárnapon az istentiszteletek 
alatt külön gyermek istentiszteletet is 

tartunk a gyülekezeti házban.

A gyülekezet, illetve a lelkipásztor elérhe-
tőségei: Németh Tamás

06-30-902-4069 

Nagyboldogasszony-templom 
előtti téren
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Vadak Ura Fonyódon
A Tesla alkotóinak új egész estés mu-

sicalje követve a nagy klasszikus családi 
musicalek értékteremtő hagyományait 
látványos jelmezkavalkádban, hihetetle-
nül dinamikus dalokkal és koreográfiák-
kal, valamint a térben elhelyezett 90 nm 
LED-falak által kínált 21. századi vizua-
litással, élethű animációkkal mutatja be 
a „NYOLC KLÁN” által vezetett nagyerdő 
életét, történetünkben megjelenítve az 
„ERŐSEK” klánjait, köztük a „Farkasok 
Szövetségét”, a „Rókák Nemzetségét”, és 
a „Medvék Klánját”, kik hol erejükkel, hol 
pedig sármjukkal vagy ravaszságukkal, 
- ki, ki a maga képességével - küzdenek 
a vágyott hatalom eléréséért. Hűség, 
kaland, szerelem, misztika, szépség, a 
természet dicsérete, ének, zene, tánc, 
próza, költészet és a Tesla musicalben 

Idén is lehet a
strandokon hirdetni

Digitális	(LED	tábla)
hirdetési	tarifáink:

• Szöveges hirdetés: 
10.000,- Ft + áfa / hó
megrendelés a főszezonra (június 
1-től - augusztus 31-ig):
20.000,- Ft + áfa

• Képes (szerkesztett) hirdetés:
15.000,- Ft + áfa / hó
megrendelés a főszezonra (június 
1-től - augusztus 31-ig):
30.000,- Ft + áfa

• Videós (szerkesztett) hirdetés: 
20.000,- Ft + áfa / hó
megrendelés a főszezonra (június 
1-től - augusztus 31-ig): 
40.000,- Ft + áfa
Az anyagok alkalmanként 15 má-
sodpercig jelennek meg a LED - fa-
lon.
A megrendelés feltétele a meg-
rendelőlap értelemszerű kitöltése, 
aláírása, majd legalább elektro-
nikus módon történő beküldése. 
Számlázás megállapodás szerint, 
de legkésőbb a hirdetési időszak 
utolsó napját követő munkanapon 
történik!

megszokott nagyívű slágerek, melyek 
az előadás után hosszú órákkal később 
sem mennek ki a fülünkből… Az új ma-
gyar musical mindezeket ötvözi és kí-
nálja egy szeretnivaló, veszélyekkel és 
katartikus pillanatokkal bőven dúsított 
story-ban, melyhez a roppant látványos 
vizuális élménykeretet 90 nm tematiku-
san megépített LED-fal díszlet hívat majd 
biztosítani! A remekbe szabott alkotás 
nem csak gyermekeinknek készül! Az al-
kotóstáb - író: Egressy Zoltán, zeneszer-
ző: Sebestyén Áron, dalszöveg: Müller 
Péter Sziámi, rendező: Pataki András, 
kreatív ötletgazda: Vona Tibor - ismét 
nagycsaládi szórakozást és feltöltődést 
ígér, mely időálló, közönségbarát érték. 
Reméljük, hogy a Covid hosszú bezárt-
sága után, kortól függetlenül ad majd 
valamennyiünknek élményekben gazdag 
kikapcsolódást.

Müller Péter Sziámi dalszövegíró, dra-
maturg kiemelte:

“Állatos darabot eddig még nem írtam, 
de mindig nagyon szerettem volna. Agyar, 
Azuka, Szerafina és a többiek - a Vadak Ura 
karaktereire komoly munka és minőségi 
játék dalokat írni. Remélem, a nézők apra-
ja, nagyja, hozzánk hasonló önfeledtség-
gel szórakozik majd az előadásokon.”

Egressy Zoltán író elmondta:
“Ritkaság, amikor egy felkérés és vala-

miféle megfogalmazatlan belső késztetés 
találkozik. Ez rövid időn belül már másod-
szor történik meg velem, ugyanazzal az 
alkotócsapattal, amelynek minden tagja 
profi módon, szívvel-lélekkel dolgozik. 
Emlékezetesen jó munkafolyamat ered-
ményeként született meg a Tesla-musical, 
most pedig részese lehetek a Vadak Ura 

című új magyar produkciónak. Felnőttek-
nek is szóló mesét írni az igazság keresé-
séről, a szeretetről, az elfogadásról, lehe-
tőség szerint érdekes figurákat teremteni, 
és azokat életre kelni látni nagy boldog-
ság - remélem hasonlóképpen érzik majd 
a nézők is.” 

Arculat: ArteriaDesign - Höltzl Gergely
Szereposztás:
Agyar: Pesák Ádám 
Azuka: Magyar Viktória
Wanda: Janza Kata
Balkó: Szabó Máté
Hektor: Szentmártoni Norman
Szerafina: Simon Boglárka
Agonisz: Sánta László 
Gusztáv: Kósa Zsolt
Mira: Gábor Anita
Bódog: Czeglédi Ákos
Kafa: Patonai Zsolt
Alfréd: Kósa Zsolt
A szereplőváltoztatás jogát fenntartja 

a produkció.
A műsor a fonyódi sportcsarnokban 

kerül megrendezésre 2022. május 28-án 
19:00-kor, ahova egységesen 4.990,- Ft 
a belépőjegy, a fonyódi lakcímkártyával 
rendelkező 18 év alatti gyermekeknek IN-
GYENES a belépés!

Jegyek elérhetőek a tixa.hu webolda-
lon. 

Minden kedves érdeklődőt várunk sze-
retettel!

Részletes információk:
FONYÓDI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8640 Fonyód, Ady E. u. 17. 
telefon: 06-20/380-3778

e-mail: muvelodesihaz@fonyod.hu
Legyen Ön is az Élmény részese!
Forrás: https://www.tbgprod.hu
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Sas Aranka vezetésével Szentend-
rével, a szerb várossal ismerkedtünk. 
Nem először jártunk a kulturális köz-
pontnak számító településen, de han-
gulatával, bájos házacskáival, galériái-
val, múzeumaival, templomaival mindig 
elvarázsol bennünket. Aranka alaposan 
felkészült a város történetéből, látniva-
lóiból, és így nagy élmény volt vele sé-
tálni. Megnéztük a Blagovesztenszka 
szerb ortodox templomot, és különle-
ges   rokokó stílusú ikonosztázát, majd 
Czóbel Béla posztimpresszionista festő  
múzeumi gyűjteményét, amely elsősor-
ban a szentendrei évek emlékét őrzi, de 
bemutatja a teljes alkotói életutat is. 

Ezt követően a Kmetty János, a ha-
zai modernizmus egyik meghatározó 
képviselőjének  munkásságát  bemuta-
tó múzeumba látogattunk, ahol helyet 
kapott a teljes életmű, áttekinthetők  a 
festő alkotó periódusai. A Duna korzón 

Szentendrén és Kaposváron jártak az Öregdiákok
való kellemes séta után szabadprog-
rammal zártuk a tartalmas napot.

Kaposváron megnéztük a kívül-be-
lül teljesen megújult és modernizált 
Nagyboldogasszony- székesegyházat, 
amelynek látnivalóival nem győztünk 
betelni, minden része szemet, szívet 
gyönyörködtető. Az ország egyik leg-
nagyobb temploma barátságos, meleg 
színeivel befelé hív és maradásra kész-
tet. A Városházán  Dr. Csillag Gábor, 
Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzője 
fogadott bennünket, szó esett a május 
26-29 között megrendezendő  Rippl-Ró-

nai fesztiválról is. Ebéd után a Takáts 
Gyula könyvtárban megnéztük Molnár 
Pál  Szelfi című kollázsait és festménye-
it. Végül a nap fénypontja következett, 
Kapoli Ilona festőművész Szentföldön 
jártam című lenyűgöző festményeit 
bemutató kiállításának megnyitóján 
vettünk részt a Kormányhivatal Galériá-
jában. Sok szép élménnyel gazdagodva 
köszöntünk el egymástól.

Várjuk a további programjavaslato-
kat!

Kérjük, ajánlja fel   adója 1 %-át a 
Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak 
Baráti Köre egyesületnek, és/vagy kér-
je meg ismerőseit, családtagjait a ba-
ráti kör  támogatására! Adószámunk: 
18778232-1-14.

	 	 			Németh	Julianna

Az anya
A keze simogat,
A szava áld,
Életet adó öle
Megvéd, ha bánt
A külvilág.
Az anya mindig a
Megtestesült érzelem.
Az anyának egész 
Élete a védelem.
Hozzá futunk, ha baj van,
S gyerekünket is hozzá visszük
majdan.
Felköszöntjük minden évben,
De ne csak akkor legyen eszében
A gyermeki szeretetnek…
Legyen minden nap ünnep,
A szeretet mindig meglep.
Feltétlen a szeretete,
Semmit sem kell tennem érte.
„Nem nyafognék, de most már késő”,
Mert réges-rég elment már ő.
Nem érte meg az unokáit,
Kiknek tekintetében tovább él itt
A földön, édesanyám,
Aki olyan nékem, mint hazám.

  Ilisicsné
  Császár Rita

Régi levél
Elsárgult levél került kezembe.
A kéz, mely írta, régen elporladt már,
de mégis fájó könnyeket fakasztott,
emlékek özönét zúdítva reám.

Újra az a régi fiatal lány voltam,
ki húszévesen nem várt már csodára,
betegágy mellett fásultan virrasztva
halálért könyörgött, gyógyulást nem várva.

Anyám bár tudta, nem beszéltünk róla,
hogy a napjai megszámlálva vannak.
Fáj a lelkem ma is, mért nem beszélgettünk?!
Megnémított a megszokás hatalma.

Helyette fecsegtem s hazudtam folyton
a gyógyulásról, távoli tervekről.
Nem mertem soha a szemébe nézni,
nehogy olvasni tudjon a szememből.

A pokol útját jó szándék kövezi.
Jót akartam én is, azóta megbántam,
hogy őszinte szóval nem kísértem el
kezét fogva, a Nagy Úton anyámat.

Beteg testében hatalmas lélekkel
s hittel készült az örök távozásra.
A gyilkos kór csak testét nem kímélte,
lelke friss maradt, kész a szárnyalásra.

Elküldött olykor maga mellől engem.
Nem értettem, miért kér tollat, papírt?

Nem sejtettem, hogy már búcsúzva
tőlünk, végső erejével leveleket írt.

Családja volt utolsó gondolata.
Az aggódás értük sokkal jobban fájt,
mint a testi kínok, melyek gyötörték,
s melyek miatt várta a kegyes halált.

A régi levél minden sora kedves,
számomra mindig varázserővel bírt.
A sors ha megtépett s vigaszra vágytam,
ez a levél hozott a lelkemre írt.

Az anyai szív lám csodákra képes,
magára nem hagyja soha gyermekét.
A síron túl is lépteit vigyázza,
a szakadék felett megfogja kezét.

Bár túl korán hagyott magamra anyám,
s fájó hiányát gyakran megszenvedtem,
úgy éreztem mégis, közelemben van,
pedig az arcát olykor már feledtem.

Most a levélből évek távlatából
rég feledett mosoly sugárzik felém.
Egy fiatal arc, tükörben egy másik,
közülük a vénebb sajnos az enyém.

Így hozta a sors. El kell hát fogadnom,
e furcsa fintort, amely örök talány:
évek telnek-múlnak, és ahogy öregszem,
úgy fiatalodik az édesanyám.                                          

	 	 	 Lévay	Mária
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Lions Hírek

Tavaszi jótékonysági party a Fecskepart Óvoda és 
Bölcsőde javára

Március, április hónapban szép példá-
ját láthattuk a civil szervezetek összefo-
gásának, együttműködésének.

A Nők a Balatonért csoporttal meg-
ünnepeltük a víz világnapját. Kellemes 
délutánt töltöttünk együtt, vetélkedő, 
vízkóstolás és a Balaton megkoszorú-
zása nagyon kedves program volt mind-
két csapat tagjainak,

További közös munkát tervezünk.
A Mozdulj Egyesület kérésére egy 

somogyvári kislánynak segítünk, né-
gyen vannak testvérek, anyjuk egyedül 

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 
részére 2022.04.23-án, szülői kezde-
ményezésre (Farkas Gábor és felesége) 
jótékonysági retro party került meg-
szervezésre, melynek a Mátyás Király 
Gimnázium étterme adott helyet. 

A talpalávalót a Rulett Zenekar bizto-
sította.

Sztárvendégünk Csepregi Éva mű-
vésznő, igazi vidám hangulatot vará-
zsolt a résztvevők számára.

A partyn befolyt összeget, 750.000 
Ft-ot az óvoda és bölcsőde udvari játék-
parkjának bővítésére fordítja alapítvá-
nyunk a város vezetésével karöltve. 

Köszönjük Farkas Gábor és Gacs 
Nóra Cica csoportos szülők számára a 
party kezdeményezését és szervezését.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani Szilasi Gábor igazgató Úrnak a hely 
biztosításáért, FOKI dolgozóinak a tom-
bola tárgyak gyűjtéséért, Iváncsicsné 
Perusza Ditta ügyvezető asszonynak a 
helyszínhez és a büféhez nyújtott segít-
ségét.

neveli őket. A 16 dioptriás szemüveg 
100.000,- Ft ba kerül, mi is adtunk hoz-
zá 50.000,- Ft-ot. A Lions fő támogatási 
irányvonala a vakok és gyengénlátók 
megsegítése.

Szerény Húsvéti ajándékot kaptak 
felkaroltjaink és fát is vettünk egy rá-
szoruló családnak.

  We serve!
  Szolgálunk!

Köszönjük a Képviselő testületi ta-
gok, a helyi és környékbeli vállalkozók 
támogatását.

Hálásan köszönjük a Fecskepart 
Óvoda és Bölcsőde szülői és alkalma-
zotti közösségének, hogy tombolatár-
gyak felajánlásával és támogató jegyek 

vásárlásával nagymértékben hozzájá-
rultak a megálmodott udvari játszóte-
rünk megvalósításához. 

  Madarászné
  P. Marianna
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Mit tehetünk az allergiaszezon idején?
Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – 

Fonyód épületében a tavalyi évben 
megnyitottuk magánvérvételi labo-
runkat, mely a Corden International 
(Magyarország) Kft. vérvételi pontja. 
Előjegyzés alapján, minden magánsze-
mélynek vérvételi lehetőséget biztosí-
tunk, akár orvosi beutaló nélkül is. 

A vizsgálatokra jelenleg minden csütör-
tökön, délelőtt van lehetőség, beutaló és 
várakozás nélkül, térítés ellenében. Az idő-
pontfoglalás a következő e-mail címen tör-
ténik: www.corden.hu/idopontfoglalas-2

Sürgős esetben csütörtökön délelőtt 
időpont egyeztetés nélkül is lehetséges a 
vérvétel. A vizsgálatok listája, illetve a la-
kossági vérvételi panelek a www.corden.
hu oldalon megtekinthetők, kiválasztha-
tók. A leletet a páciensek e-mailen kapják 
meg, illetve a lakossági ügyfélkapuval ren-
delkezők az EESZT-ben is megtalálják. 

A lakossági vérvételi panelek között ta-
lálható az allergiás tüneteket kiváltó okok 
keresésére több lehetőség is: 

Orrfolyás, tüsszögés, csalánkiütés – A 
leghatékonyabb kezelés első lépése az 
allergiavizsgálat!

A szokatlanul erős lehűlések után, 
megállíthatatlanul beköszönt a várva várt 
tavaszi jó idő! Ennek azonban nem min-
denki tud felhőtlenül örülni: a jó idő kö-
vetkeztében az allergén fák pollenszórása 
is várhatóan felerősödik. Bár a pollenek 
már az év eleje óta jelen vannak, de a jó 
idő beköszöntével, a fák, bokrok virágzása 
miatt kezd egyre több allergén a levegőbe 
kerülni. 

Miért jó, ha időben tájékozódunk?
Az allergia lehet enyhe, csekély tüne-

tekkel járó állapot, de lehet súlyos, akár 
életet veszélyeztető állapot is. Az allergia 
az immunrendszer túlzott reakciója olyan 
anyagokra, melyek normális körülmények 
között semmilyen választ nem váltanak ki 
a szervezet részéről. Az ilyen anyagokat 
allergéneknek nevezzük. 

A leggyakoribb allergéneket az étel 
(nutritív) vagy légúti (inhalatív) csoportba 
soroljuk. 

Ételallergia leggyakrabban gyerekkor-
ban, különösen csecsemőknél és kisde-
deknél (tipegők) jelentkezik, de kezdődhet 
felnőtt korban is. A kor előrehaladtával az 
emésztőrendszer beérik és egyre kevés-
bé szívódnak fel olyan anyagok, amelyek 
allergiát hozhatnak létre. Így a gyerekko-
ri ételallergiák egy része „kinőhető”. Az 
ételallergia tünetei általában az adott 

étel elfogyasztását követően néhány 
perccel vagy néhány órával alakulnak 
ki. Leggyakoribb tünetek: bőrviszketés, 
csalánkiütés, a száj zsibbadása, ajkak-, 
az arc-, a nyelv- és a torok- megduzzadá-
sa, orrfolyás, orrdugulás, nehéz-légzés, 
hasi panaszok (hasfájás), emésztési za-
varok (hasmenés, hányinger, hányás), 
szédülés, ájulás. Leggyakoribb ételal-
lergének: állati eredetű termékek: tojás, 
tej, rák; növényi eredetű termékek: földi-
mogyoró, egyéb magvak (mandula, dió, 
kesudió, pisztácia, mogyoró, gesztenye, 
paradió), búza és származékai (liszt), 
szója és származékai, hüvelyesek; egyéb 
táplálékösszetevők: szulfitok (étel ízesí-
tőkben és színezékekben találhatóak)

A légúti (inhalatív) allergia kialakulá-
sában szerepet játszik a genetikai haj-
lam és a környezeti tényezők egyaránt. 
Az inhalatív allergének - mint a pollen, 
a hámsejtek és a szőrszálon hordozott 
molekulák - a légutakon bejutva okoznak 
allergiás reakciót. Bármely korosztályban 
kialakulhat, ugyanúgy a gyerekeknél, mint 
felnőtteknél, mégis a leginkább érintett 
korosztály a fiatal felnőttek korcsoportja. 
Az utóbbi évtizedekben megkétszerező-
dött a légúti allergiások száma, becslé-
sek szerint ma Magyarországon legalább 
kétmillióan szenvednek ettől. Amennyi-
ben korábbiakban semmi jel nem utalt 
arra, hogy légúti allergiája lenne, de idén 
már tüsszög, folyik az orra vagy viszket 
a szeme, annak hátterében akár allergiás 
megbetegedés is állhat! Légúti allergének 
(inhalatív) csoportja: növényi -, állati -, 
egyéb (por) eredetű anyagok.

Szeretné a leggyorsabban megtudni, 
mi okozza allergiás panaszait?

Az allergiás betegségek kezelésének 
első és legfontosabb lépése, hogy meg-
tudjuk az allergia okát.

Az allergiavizsgálatokhoz szüksé-
ges vérvétel a Fonyódi Szakrendelőben, 
(Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód, 

Szent István utca 27.), a kiválasztott 20, 
vagy a 40 paneles allergiavizsgálat pedig 
a Corden International (Magyarország) 
Kft. laboratóriumában történik.

Válassza 20-as, vagy a 40-es allergia-
panelt, így akár 2 munkanap alatt kiderül-
het, mely allergént kell elkerülnie / lehető-
ség szerint kizárnia mindennapjaiból, hogy 
javíthasson életminőségén!

20-as étel (nutritív) allergiapanel: to-
jásfehérje, tehéntej, tőkehal, búza, szója, 
narancs, alma, banán, őszibarack, sze-
zámmag, garnélarák, marhahús, kivi, föl-
dimogyoró, mogyoró, paradió, mandula, 
kókuszdió, zeller, tojás.

40-es étel (nutritív) allergiapanel: Disz-
nóhús, marhahús, csirkehús, birkahús, 
paradicsom, sárgarépa, burgonya, mustár, 
tőkehal, garnélarák, kék kagyló, tonhal, la-
zac, kivi, mangó, ananász, narancs, alma, 
banán, őszibarack, tehéntej, alfa-laktal-
bumin, béta-laktoglobulin, kazein, sze-
zámmag, sütőélesztő, fokhagyma, zeller, 
földimogyoró, mogyoró, paradió, mandula, 
kókuszdió, tojás, kecsketej, rozs, búza, 
zab, kukorica, hajdina.

20-as légúti (inhalatív) allergiapanel:
Éger, mogyoró, szil, fűz, nyár, ecsetpe-

nész, korompenész, kannapenész, élesz-
tőgomba, konídiumos gomba, házipor 
atka I., macska szőr-hám, kutya hám, an-
gol perje, réti komócsin, termesztett rozs, 
háziszárnyasok (liba, csirke, kacsa, puly-
ka) tollkeveréke, parlagfű, fekete üröm, 
lándzsás útifű.

40-es légúti (inhalatív) allergiapanel:
Macska szőr-hám, lószőr, szarvasmar-

ha szőr, kutya szőr, tengerimalac hám, nyúl 
hám, aranyhörcsög hám, patkány, egér, há-
ziszárnyasok (liba, csirke, kacsa, pulyka) 
tollkeveréke, ecsetpenész, korompenész, 
kannapenész, élesztőgomba, konídiumos 
gomba, parlagfű, fekete üröm, réti mar-
garéta, gyermekláncfű, aranyvessző, éger, 
mogyoró, szil, fűz, nyár, juhar, nyír, bükk, 
tölgy, dió, házipor atka I., házipor atka II., 
házipor, házikosz, csótány, lándzsás útifű, 
fehér libaparéj, ballagófű, juhsóska, fűke-
verék 1 (csomós ebír, réti csenkesz, angol 
perje, réti komócsin, réti perje), fűkeverék 
2 (illatos borjúpázsit, angol perje, nád, ter-
mesztett rozs, pelyhes selyemperje).

Az allergia oka általában egy aller-
giavizsgálat alapján kimutatható, így 
hamar informálódhat, mely allergént kell 
elkerülnie / lehetőség szerint kizárnia 
mindennapjaiból, hogy javíthasson élet-
minőségén!
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Versenyzés és verselés – a Bacsák áprilisi hírei

Fonyódi Egészségnap

Folytatódik a tavaszi dömping a 
Siófoki SZC Bacsák György Techni-
kum és Szakképző Iskolában. Utolsó 
bejelentkezésünk óta több jeles ese-
mény is történt iskolánk háza táján.

Április 4. és 8. között zajlott a Digi-
tális témahét, melyen az iskola több 
éve részt vesz és melynek célja a 
tanulók és az oktatók digitális kom-
petenciájának fejlesztése. Büszkén 
állíthatjuk, hogy idén iskolánk szinte 
minden oktatója kivette a részét a 
témahétből, hiszen az elmúlt másfél 
év online oktatásának köszönhetően 
mindannyian otthonosan mozognak 
a digitális térben. Mindenki becsem-
pészett valamilyen digitális tartalmat 
az órájára az online videóktól kezd-
ve a különböző tanulási felületekig. 
Emellett a diákok előadást hallgattak 
a biztonságos internetezésről, illetve 
QR-kód vadászaton is összemérhet-

A Fonyódi Művelődési Központ-
ban hagyományteremtő szándékkal 
rendeztük meg az első nagyszabású 
Fonyódi Egészségnapot április 24-én. 
Fontosnak tartjuk, hogy ismeretter-
jesztő szándékkal tájékoztassuk az 
érdeklődőket a legfrissebb kutatások 
eredményeiről, amelyeket felhasznál-
hatnak egészségük megtartása, illet-
ve visszaszerzése kapcsán.

Előadásában Szabó Zoltán diete-
tikus, táplálkozástudományi szak-
ember, a Pécsi Tudományegyetem 
oktatója arról beszélt, hogy hogyan 
élhetnénk 100 évig egészségben? 
Azokat a táplálkozástudományi tanul-
ságokat ismertette, amelyek a világ 
leghosszabb életű népeinek életmód-
járól jelenleg fellelhetőek. Elmondta, 
hogy azok a népcsoportok, amelyek 
az úgynevezett Kék Zónákban él-
nek (pl. Costa Rica, Szardínia, Ikária, 
Okinawa, Loma Linda) leginkább nö-
vényi étrendet fogyasztanak, sokat 
mozognak természetes körülmények 
között (pl. gyaloglás, kertészkedés), 
ápolják az emberi kapcsolataikat, 
eleget alszanak és bőségesen fo-

ték nyomozói képességeiket.
Több tanulónk is sikeresen szere-

pelt a különböző tanulmányi verse-
nyeken. Az OSZKTV humán kategóri-
ájában Puskás Dániel 10/A osztályos 
tanuló bejutott az országos döntő-
be. Az Országos  Rendészeti Egyéni 
Versenyen Dimjásovics Virág és Turi 
Csaba 12/d osztályos tanulók fogják 
képviselni a Bacsákot az adyligeti 
országos döntőben. A Nemzetközi 
Matematika Kenguru Verseny me-
gyei fordulójában Szabó Alexandra 
9/T osztályos tanuló az első helyet 
szerezte meg, míg Köcski Ádám 12/D 
osztályos tanuló harmadik lett.

Varga Yvette tanárnő ötletének kö-
szönhetően iskolánk évek óta rendha-
gyó módon emlékezik meg József At-
tila születésnapjáról, azaz a Költészet 
napjáról. Ugyan az elmúlt két évben 
nem volt rá lehetőség, de most ismét 

teljes létszámban kivonultunk a Dísz 
térre, ahol a Mátyás Király Gimnázium 
diákjaival és tanáraival közösen sza-
valtuk el Nagy László Adjon az Isten 
című versét.

Április 12-én ismét véradást szer-
vezett az iskolában a Magyar Vöröske-
reszt és az Országos Vérellátó Szolgá-
lat. A sikeres akció során 26-an adtak 
vért, ebből 18 fő az iskola tanulója, 
illetve dolgozója. Mindannyiuknak kö-
szönjük a részvételt!

gyasztanak ivóvizet. Honlapján még 
sok hasznos ismeretanyag elérhető: 
husontul.hu

Az előadás után az ételkóstolóké 
volt a főszerep:

Tombor Tímea, a fonyódi Éhes 
Bivaly Vegán Konyha működtetője 
nővényekből készül ételeket hozott, 
esztétikus tálalással kínálta a sokféle 
finomságot.

Mártonné Németh Judit Balaton-
lelléről olyan süteményekkel érkezett, 
amelyek elkészítéséhez nem használt 
tejet, tojást, de így is elnyerték a kós-
tolók tetszését, sőt! 

A Kaposvári Életmódklub és az 
Eleki Életmódközpont önkéntesei 
kenyérre kenhető pástétomokat kínál-
tak, alternatívaként a vaj és a marga-
rin helyett.

A következő előadást dr. Iller 
Barbara háziorvos tartotta, aki a 
Magyar Egészségmegőrzési és 
Életmódorvostani Egyesület elnö-
ke is. Témája „Az életmód szerepe a 
krónikus betegségek megelőzésében 
és gyógyításában” volt, s körbejárta 
azt a kérdést, hogyan élhetnénk úgy, 

hogy elkerüljük a legtöbb krónikus 
betegséget, mint pl. a szív- és érrend-
szerei betegségek, a cukorbetegség, 
a daganatos betegségek. Tanácsai a 
feheroroszlan.hu oldalon is olvasha-
tóak.

Arcápolási- és sminktanácsadás 
és természetes alapanyagokból ké-
szült kozmetikai szerek voltak azon 
az asztalon, ahol Herr Mónika az 
Organic Shop termékeit mutatta be.

Azoknak a szülőknek, akik az elő-
adások iránt érdeklődtek, és elhozták 
kisebb gyermekeiket is, a gyerekkönyv-
tárban gyereksarkot rendeztünk be, 
így ők is élvezhették a programokat.

A rendezvény jól sikerült, igen nagy 
volt az érdeklődés, így a jövő évben 
ismét megrendezzük!
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Polgári estek Fonyódon rendezvénysorozat
A fenti címmel kezdődött 2021. 

szeptemberében a programsorozat 
a Fonyódi Polgári Egyesület szerve-
zésében, amelyen ismert közéleti 
személyiségek, újságírók, zenészek, 
sportolók, színészek látogattak vá-
rosunkba egy-egy alkalommal, hogy 
érdekes, színes és szórakoztató be-
szélgetések közben megismerhes-
sük még jobban az ő életpályájukat, 
gondolkodásmódjukat, értékrendjü-
ket, véleményüket mai világunkról. A 
programsorozat keretein belül ven-
dégül láttuk Rudán Joe, Varga Mik-
lós, Szűcs Antal Gábor zenészeket, 
Földi - Kovács Andrea, Szentesi Zöldi 
László, Huth Gergely, Stefka István, 
Bohár Dániel, Szarvas Szilveszter 
újságírókat, Eperjes Károly és Re-

viczky Gábor színészeket, dr. Papp 
Lajost és dr. Csókay András világhírű 
orvosprofesszorokat, Berki Kriszti-
án olimpiai-,világ és európa bajnok 
tornászunkat, Dj Dominique-t rádiós 
műsorvezetőt, Georg Spöttle és Földi 
László biztonságpolitikai szakértőket, 
dr. Schiffer András jogászt, ügyvédet, 
Borvendég Zsuzsanna történészt és 
Fábry Szabolcs polgármestert is. A 
beszélgetéseket megelőzően színvo-
nalas zenei és kulturális programmal 
is kedveskedtünk az érdeklődőknek. 
Láthattuk Fonyódon Gájer Bálintot a 
„Swing hercegét”, a Három Tenor-t, 
tárogatóelőadás, adventi dallamok, 
ismert musical és magyar slágerek, 
irodalmi előadások Arany és Petőfi 
barátságáról vagy éppen József Atti-

la életművéből színesítették az este-
ket. A rendezvény közelebb hozta az 
embereket egymáshoz, hiszen péntek 
esténként az előadások előtt vagy 
után baráti beszélgetések zajlottak 
le egy-egy pohár bor elfogyasztása 
közben fonyódiak és a környékbeli 
településekről idelátogatók között. 
Közös fotók készültek a meghívottak-
kal, aláírások, személyes történetek 
színesítették a rendezvénysorozat ál-
lomásait. A Művelődési Központ szín-
házterme több alkalommal is zsúfo-
lásig megtelt, így bátran kimondható, 
hogy a Fonyódi Polgári Estek megren-
dezése elérte a célját, sikerült a mai 
rohanó világunkban összehozni az 
embereket, közös programot szervez-
ni nekik. Két esemény megszervezése 
maradt már csak hátra a sorozatból, 
egy kerekasztalbeszélgetés és sajtó-
tájékoztató, illetve a rendezvénysoro-
zat zárásaként egy közösségteremtő 
polgári piknik. Az említett programok 
szervezése jelenleg is zajlik, a terve-
ink szerint május-június hónapban 
kerülnek megrendezésre, amelyről a 
megszokottak szerint hírt is adunk 
majd az érdeklődőknek. 

A Polgári Estek Fonyódon rendez-
vénysorozat a Bethlen Gábor Alap-
kezelő és a Miniszterelnökség által 
biztosított pályázati támogatásból 
valósult meg, köszönet érte a támo-
gatóknak. 

  Farkas Gábor
  elnök
  Fonyódi	Polgári
	 	 Egyesület		
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APRÓHIRDETÉSEK
Szezonra Balatonfenyvesre, váltásta-
karításokra, általában szombati napok-
ra keresünk megbízható, munkájára 
igényes hölgyet. Bérezés kölcsönös 
megállapodás szerint! Telefonszám: 06-
70/588-2688

•••
Asztali számítógépek (hardver, szoftver) 
és laptopok (szoftver) karbantartását 
vállalom, illetve egyéb informatikai kér-
désekben rendelkezésre állok. Ha számí-
tógép, laptop vagy telefon vásárlásban 

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:  +36-20/522-9905; +36-20/521-7002;

gondolkodik, bátran keressen és segí-
tek ár-érték arányban dönteni és kérés 
esetén beállítani. Tel.: 06-30/724-7824, 
e-mail: novakalexq@gmail.com

•••
Jó minőségű, 4 darabos konyhaszekrény 
eladó! Ár: 40.000,- Ft. Tel.: 06-30/406-
7919

•••
Trabantot, Wartburgot, Zsigulit, Simsont 
és más régi autót, motort vennék. Tel.: 
06-30/729-8751

•••
Éves állásba eladót keresünk a 
balatonfenyvesi dohányboltba. Érd.: 06-
30/620-4334

•••
Zrínyi Miklós magasépítő technikus, épí-
tési vállalkozó, kivitelező. Lakó és nem 
lakóépületek kivitelezése, kőműves mun-
kák, hő-, hang,- vízszigetelés, földmun-
kák, fuvarozás. Tel.:  06-30/542-8373
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