
Aznap korán reg-
gel Petõfi Sándor a
Pilvax kávéházba
sietett ahol az ifjak
összegyûltek és
Vasvári Pál és
Bulyovszky Gyulát
ott találva, Jókai
Mór lakására hívta
õket, ahol a 12
ponthoz proklamá-
ciót szerkesztettek.
Petõfi 8 óra körül
társaival a Pilvax-
kávéházba ment, a
kitûzött idõre csak
hatan jelentek meg

(Petõfi, Jókai, Bulyovszky, Sebõ, Gaál Ernõ és Hamary Dá-
niel). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Pe-
tõfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az elõzetes
megállapodás szerint elõször a jogi egyetemhez az Egye-
tem utcába. Annak udvarán már egy csapat tanuló várt rá-
juk s ott rögtön széket hoztak Petõfi és Jókai számára, itt
Petõfi újból elszavalta elõzõ éjjel írt költeményét, a Nemze-
ti dalt, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot. Innen az Újvilág
utcai orvosi egyetemre mentek, itt is félbeszakították az
egyetemi elõadásokat és az elõbbihez hasonlóképpen jár-
tak el az udvaron, késõbb pedig a mérnöki és bölcseleti kar
hallgatói elõtt; ugyanez történt az egyetemi téren is. Ekkor
már nemcsak az ifjúság vette õket nagy tömegben körül,
hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk,
mely nõttön nõtt.
Elhatároztatott, hogy a nép a proklamáció elsõ pontját, a
sajtószabadságot, saját önhatalmánál fogva teljesülésbe
veendi, amit meg is tett, 10 óra után a siker és lelkesedés
hatása alatt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdá-
jához vonult a Hatvani utcába, itt a rend és béke fönntartá-
sa tekintetébõl választmányi tagokul , Petõfi Sándor, Vasvá-
ri Pál, Vidats János és   Jókai Mór küldettek be. A nyom-

datulajdonost a kikiáltott tizenkét pontú program és Petõfi
költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították
fel, ellenállásának esetén az el nem kerülhetõ kényszerítést
helyezvén kilátásba. A nyomdatulajdonos engedett, és a kí-
vánt iratok rögtön németre is lefordítva néhány pillanat
múlva ezrével kerültek elõ a gyorssajtó alól, melynek pél-
dányai egész délig osztattak ki a szakadó esõ dacára szün-
telen gyülekezõ közönségnek. Ezek voltak a szabad sajtó
elsõ termékei. Míg a nyomtatás tartott, Petõfi, Jókai, Vas-
vári, Egressy és Irányi beszédet intéztek a néphez. Ekkor
Petõfi negyedszer szavalta el a Nemzeti dalt. Csak délfelé
oszlottak el, megállapodva abban, hogy délután az állam-
fogságban levõ Táncsics Mihály kiszabadítására mennek
Budára.
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A 12 pont nyomtatott példánya
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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2015. január 26-i ülésérõl

1. Zamárdi Város Önkormányzata képviselõ-tes-
tületének 2015. évi munkaterve

A képviselõ-testület a munkatervben meghatározott idõ-
pontokban tart ülést, amely általában a hónap utolsó elõtti
hétfõi napján, 1500 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal
(Szabadság tér 4.) nagytermében. 
A bizottsági ülések a hónap 2. vagy 3. hetében lesznek, a
testületi ülések pedig a hónap 3. vagy 4. hetében. Bizottsá-
gi ülés kedden, testületi ülés hétfõn.
A május 25-i ülés napja június 1., az ünnepek miatt. 
Az ülések nyilvánosak, melyet a Zamárdi TV vágatlanul,
felvételrõl közvetít, zárt üléseket a törvényben és az
SZMSZ által meghatározott esetekben kell tartani.

Az ülések ideje, és tervezett napirendje:

Március 30.
- A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság szezon 

elõkészítõ célzatú helyszíni bejárásának kiértékelése
- Gazdasági ciklusprogram
- Szent István utca D-i területének hasznosítási koncepció-

ja
- Tájház funkciójának bõvítése
- A Kossuth Lajos utca végi strand találkahely továbbfej-

lesztése
- Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár 2015. évi marketing kommunikációs terve

Április 27.
- Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés
- Javaslat a 2014. évi zárszámadás elfogadására és a pénz-

maradvány jóváhagyására.
- Zamárdi Napköziotthonos Óvoda vezetõi álláshelyére 

pályázat kiírása
- Zamárdi Hírmondóval kapcsolatos megbeszélés
- Turisztikai fejlesztési koncepció
- Nagy létszámú gyermekcsoportok elhelyezésének hosszú

távú megoldása

Június 1.
- Tájékoztató a településen végzett szociális, és gyer-

mekvédelmi feladatok ellátásáról
- Tájékoztató Zamárdi város közbiztonságának 

helyzetérõl, valamint a Zamárdi Polgárõr Egyesület és a 
Közterület-felügyelet munkájáról

- Partfejlesztési koncepció
Június 29.

- A Brettyóval kapcsolatos alkotmánybírósági beadvány
- Beszámoló a csapadékelvezetõ árok felújításáról, 

tisztításáról
Szeptember 14.
- Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehaj-

tásáról, tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi 
helyzetérõl

Szeptember 29.
- A 2015. évi szezon rendezvényeinek kiértékelése
- Zamárdi Baráti Kör éves beszámolója
- NABE Zamárdi Csoportja éves beszámolója
- Egyesület Zamárdiért éves beszámolója

- Egészségõr Egyesület éves beszámolója

Október 26.
- Helyi rendeletek felülvizsgálata

November 30.
- Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-III. negyedéves tel-

jesítésérõl, tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi 
helyzetérõl

- Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi költ-
ségvetési koncepciójának megtárgyalása

December 14.
- Zamárdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
beszámoló

Napirend tárgyalása elõtti témák:
� Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett 

önkormányzati és településpolitikai eseményekrõl.
� A képviselõ-testület lejárt határidejû döntéseinek 

végrehajtásáról beszámoló.
� Pénzügyi tájékoztató.
� Interpellációk (elõterjesztõje szóban elmondhatja)
� Egyéb közérdekû kérdések.

Napirendi pontok után tárgyalandó témák:
- Interpellációk (csak ha elõzetesen írásban nyújtotta be a

képviselõ, az Ötv-ben és az SZMSZ-ben leírtak szerint),
- A bizottságok munkájáról jegyzõkönyv alapján tájékoz-

tató,
- Egyebek, közérdekû kérdések.

Lakossági Fórumok: 2015. május 23. 18.00 óra,
2015. szeptember 25., 18.00 óra
Helye: Közösségi Ház nagyterme.

Civil szervezeti vezetõk fóruma:
2015. március 20., 14.00 óra
Helye: Városháza nagyterme.

2. Szabadság téri tervek elfogadása
Kedves Olvasók! A Szabadság tér vázlatos terveit megtalál-
ják Zamárdi honlapján, a végleges tervek is hamarosan fel-
kerülnek.
A képviselõ-testület megtárgyalta a terveket, és elfogadta
azt az alábbi módosításokkal:

� A tervezett színpad kerüljön áthelyezésre a tér 
északi részére,

� A Szabadság tér elõtti rész közlekedése kerüljön a 
késõbbiekben felülvizsgálatra, hogy a megfordulás
megoldható-e.

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának
módosítása

Az intézmény 2015. január 1-jétõl új csoportszobával bõ-
vült, vagyis az óvodai csoportok száma 3-ról 4-re, a maxi-
mális gyermeklétszám 75 fõrõl 100 fõre emelkedett. Ezért
volt szükséges módosítani az Alapító okiratot.

A Kt. biztosítja 2015. évben éves szinten a cca. bruttó
700.000,- Ft-ot illetmény kiegészítésre, illetve cafeteria jut-
tatásra.
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4. A Kt. rendeleteket alkotott:
- az Önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és nem lakás

céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lak-
bérek mértékének megállapításáról, valamint  a lakások 
egyéb hasznosításáról,

- a helyi címer és zászló, valamint Zamárdi város tulajdoná-
ban lévõ szlogen és logók használatának rendjérõl.

A rendeletek megtalálhatók Zamárdi honlapján.

5. GAMESZ kérelme pótkocsi vásárlásra vonatkozóan:

A Kt. engedélyezi a  forgalomból ideiglenesen kivont Erdõ-
gép Bill 3 tonnás pótkocsi eladását minimum bruttó
400.000,- Ft vételáron, amennyiben GAMESZ dolgozó ér-
deklõdik, úgy az õ részére.

6. Ajándékutalványok felhasználása
A Kt. engedélyezi, hogy amennyiben az az érintett 65 év fe-
letti személy, aki még nem vette át, és  2015. január 31-ig
nem veszi át a részére járó ajándékutalványt, úgy azt más
célra felhasználhassa a Humán Bizottság.

7. Petõfi SE pályázati ügye

A képviselõ-testület az alábbiak alapján támogatja a Sport-
egyesület öltözõ bõvítést:
� a képviselõ-testület támogatja a TAO-s pályázati 

pénzeszközök igénybevételét 20.000.000.- Ft-ösz-
szegig,

� támogatja a pályázati önrész (30%) biztosítását kb.
7.000.000.- Ft összegben 2015-ben,

� az Önkormányzat szakmai segítséget nyújt, ill. vál-
lalja  annak költségeit,

� jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul, max. 10 év 
idõtartamra-a fenti összeghatárok közötti támoga-
tás esetén � felhatalmazza a polgármestert hozzá-
járuló nyilatkozat aláírására.

8. Pálinkás Tamás közterület-használati kérelme

Pálinkás Tamás kérelmezte a Dessewffy utca és a Jegenye
tér 962/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, hogy büfét létesít-
hessen, melynek célja a biciklis úton átmenõ turisták és
nyaralók kiszolgálása.
A képviselõ-testület bérleti díjként, figyelembe véve a ha-
sonló jellegû területek bérbe adását, 1 millió forint/év ösz-
szeget állapít meg, valamint parkolónként 30.000, Ft-ot, to-
vábbá, a bérlõnek tudomásul kell vennie, hogy a vonatkozó
jogszabályok alapján a felépítmény az Önkormányzat tulaj-
donába kerül. A közmû és egyéb építési költségek, tervek a
bérlõ költségei lesznek.
Amennyiben a bérlõ a feltételeket elfogadja, a képviselõ-
testület a szerzõdés-tervezetet tárgyalni fogja egy késõbbi
idõpontban.

9. A Kt elfogadta a Tourinform Iroda médiakampányra vo-
natkozó terveit. 2015. évre az Önkormányzat biztosítja a
4.920 M Ft összeget a kampányra, s támogatja a tájház ko-
csiszín és fedett közösségi tér terveit azzal, hogy a konkrét
költségekrõl a következõ ülésén kíván döntést hozni.

10. Vízisport Centrum megvalósítása

� A Vízisport Centrum megvalósítására a tervekben
szerepeltetett és a fõépítész által is elfogadott hely

kijelölését hagyja jóvá, /Harcsa utca vége/
� A látványterveket a képviselõ-testület jóváhagyja,
� A képviselõ-testület az elé tárt bérleti szerzõdés-

tervezetet az elõadottak szerint dr. Kállay-Németh
Imola,  és a Hivatal javaslatai alapján pontokhoz 
további egyeztetésre küldi a leendõ Bérlõ felé,

� A bérleti díjat 1.000.000.-Ft/év összegben határoz-
za meg a testület,

� A bérelt terület nagysága max 2.000 m2   

� A bérlet idõtartama: 10 év, az elõbérlet alapításá-
nak megfelelõ kimunkálásával.

11. Zamárdi, Fõ utca � Endrédi utca csatlakozásában
buszmegálló kialakításának lehetõsége

A képviselõ-testület meg kívánja vizsgálni a Fõ utca �
Endrédi utca csatlakozásában egy buszmegálló kialakításá-
nak lehetõségét, tekintettel az Endrédi utca Mol kútnál lé-
võ buszmegálló megszüntetésére, a 2015. évi költségvetés-
be fedett buszváró kialakítására biztosítani kívánja a meg-
felelõ keretösszeget.

Matyikó Zsuzsa

KÖZVILÁGÍTÁS!

Zamárdi, Arany János, Diófa, Hársfa és Jókai ut-
cákban megvalósult az elavult közvilágítási lámpa-
testek cseréje.
A kivitelezést végzõ EH-SZER Energetikai és Táv-
közlési Hálózatépítõ és Szerelõ Kft. a meglévõ utcai
közvilágítási oszlopokra helyezte el a korszerûbb
energiatakarékos  lámpatesteket,  megközelítõleg
2.3 MFt értékben.
Az összesen 31 db lámpatest cseréjével az önkor-
mányzat régi lakossági igényeknek tudott eleget
tenni. 

Csákovics Gyula polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy 2015. évben az
alábbi idõpontokban lesz a veszettség elleni oltás:

2015. április 1. szerda

Fõ utca, volt GAMESZ parkoló 700-900

Szélescsapás-Fõ utca sarok 915-945

2015. április 12. vasárnap

Tóközpuszta 830-845

Pótoltás 2015. április 13. hétfõ

Fõ utca, volt GAMESZ parkoló 1730-1830

Zamárdi Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztatás
2015. március 1-tõl várható szociális jellegû

változásokról

Tisztelt Érintettek! 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a szociális ellátá-
sok rendszere 2015. március 1-tõl nagy mértékben át-
alakul. A járási hivatalokhoz kerülnek át: Foglalkozás
Helyettesítõ Támogatás, Rendszeres Szociális segély,
Idõskorúak járadéka. A szociális törvényben meghatá-
rozott alanyi jogon és normatív alapon járó ellátások a
törvényben meghatározott feltételek megléte esetén  to-
vábbra is járnak. 

Zamárdiban az alábbi rendkívüli települési támogatá-
sok- bizonyos feltételek fennállása esetén- lesznek fo-
lyósíthatóak: települési gyógyszertámogatás, telepü-
lési temetési támogatás, elemi kár elhárításához iga-
zolt elemi kár, csapás esetén nyújtott települési támo-
gatás; rendkívüli élethelyzet fennállása esetére rend-
kívüli települési támogatás, hátrányos helyzetû gyer-
mekek települési támogatása. 

Egyéb nyújtható támogatások, szintén meghatározott
feltételek esetén, : 65 év felettiek támogatása, 90 év
felettiek támogatása, újszülöttek támogatása, felsõ-
oktatási intézményben tanulók támogatása, óvodás
és ált. iskolások étkeztetési támogatása.
Megszûnik: a Képviselõ-testület Humán Bizottsága által
nyújtott méltányossági ápolási díj, méltányossági köz-
gyógyellátás, átmeneti segély.

Jelentõsebb változások (a teljesség igénye nélkül) to-
vábbi feltételek fennállása esetén!: újszülöttenként
100.000,-Ft/ gyermek támogatás, a felsõfokú oktatási
intézménybe járó aktív félévet bemutató tanulónak,
átlagtól függetlenül, támogatás nyújtható. Temetési
támogatás adható max. 20.000,-Ft/ urnás temetés,
max. 40.000,- Ft/ koporsós temetés; stb. 
Kérem, hogy minden esetben tájékozódjanak a helyi
szociális ügyintézõknél ( Bodó Judit, Szabó Jánosné
Erika munkanapokon ügyfélfogadási idõben tel:
(84/ 348-711, 348-400, 348-950.) . 

Zamárdi, 2015.február 24.
dr. Dudás Anita jegyzõ

Kömpf Ricsi vezényletével a Fonyódi Kolbászfesztiválon a Balatoni Települések Kolbásztöltõ
Bajnokságán a zamárdi csapat aranyérmes kolbászt töltött. Gratulálunk minden résztvevõnek!

Zamárdi siker

Csákovics Gyula polgármester



2015. március 5.oldal Zamárdi Hírmondó

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

március

alkalmi programok, események:

2-a, 17:00: NABE-délután

4-e, 9:00-: Szilvi- használtruha vásár

5-e, 14:00: termékbemutató

6-a, 11:00: A siófoki zeneiskola tanárainak koncertje

6-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe,Ibsen: Vadkacsa

9-e, 9:30-: vásár

9-e, 17:00: Egészségõr Egyesületi délután

12-e: Diákok gergelyjárása az óvodában

12-e, 15:00: látásvizsgálat, szemüvegrendelés

12-e, 17:30-: Kézmûves készülõdés a másnapi 
ünnepségre (csákó-, párta-, kokárdakészítés, stb.) 

13-a, 17:00: Az 1848-as forradalom és szabadságharc
városi emlékünnepsége. Programja: általános iskolások
ünnepi mûsora. A Felszállott a páva-gyõztes Csizmadia
Anna (népdal) és szintén pávás Krajcsó Bence (citera),
továbbá Szilas Miklós (gitár és ének) fellépése; ünnepi
beszéd, fáklyás menet, koszorúzás, szeretetvendégség.
21-e, 9:00: Autós � gyalogos kirándulás Kisbárapáti, Fel-
sõmocsolád környékére

Április 1-je, 17:00: Húsvéti kézmûves készülõdés (tojás-
festés, stb.)

A fenti havi programlista természetesen még gazdagod-
hat a Közösségi Házban tartandó civil szervezésû prog-
ramok által.  Továbbá itt jelezzük, hogy lesz egy ismeret-
terjesztõ elõadásunk a Közösségi Házban, amely a jelen-
kori nagyhatalmi játszmákat mutatná be, a Közel-Kelettõl
Ukrajnán át Amerikáig. Neves elõadót hívunk meg, épp
ezért az egyeztetés hosszadalmasabb, mint máskor.

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ kö-
zösségeink: Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság,
Berkenye Helyi Alkotómûvész Kör, Gyermek Rajzszakkör,
Egészségõr Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület Helyi
csoportja, Nyugdíjas Klub. Örömmel fogadnak új tago-
kat, jelentkezõket mindnyájan! 

Híreink részletesebben: 
Saját rendezésû programjaink közül felidézem téltemetõ
farsangi vigasságunkat! Gubányi Kata vezetésével a
gyermekek álarcokat, madárserkentõ �hangszereket�
készítettek, s a fõbejárati ajtónál nagy-nagy ricsajt keltve
megüzenték a zamárdi madaraknak, �itt van mindjárt a
tavasz, legyetek szívesek felserkenni, fészket rakni, éne-
kelni!� Az õsi szokás rendben, nagy vígsággal megtör-
tént. Ezt követõen közös uzsonna volt, s utána a Gyõr
környéki Kajárpéci Vízirevü társulata szórakoztatta a

résztvevõket. Bár kissé hosszas volt a bevezetõ, amely
révén megértettük, hogy Karl May talán lekoppintotta a
mi Xantus Jánosunk kalandjait, s õ jelenik meg Old Shat-
terhandként a regényben, de utána sok-sok jó poén rep-
pent át a színpadról a közönség felé, bõven volt min mo-
solyognunk, nevetnünk. Old Shatterhand és Winnetou
vadnyugati kalandjai a vetítõvásznon és a mögüle rend-
szeresen elõlépõ �filmcsillagok� által valóságosan is
megelevenedtek a mára már elfeledett kinemacskeccs
mûfaj segítségével. Nekem nagyon tetszik ez az öszvér
mûfaj, sík és tér eseményeinek keverése. Kellemes far-

sangi esténk volt, melynek zárásaképpen elégettük a
háromfejû télbábut, s akik még maradtak ezután is, õk
igazi szellemi csemegében is részesülhettek: február-
ban van az anyanyelv világnapja, emiatt szójátékok so-
ra következett a kitartóknak. Na jó, tényleg csemege az
észnek, hogy például felvillantson 7 �dély végû szót,
vagy hogy melyik értelmes szavak lapulnak  meg a �fel-
tûnõen� szóban, de talán az is serkenthette a lurkókat a
versenyben, hogy a jó megoldásokért gumicukorka járt.
Valószínûleg nem tévedek nagyot...

Kevesen érdeklõdtek április végi felvidéki utunk iránt, így
most azt halasztjuk, megpróbáljuk a nyári szezon után
megszervezni.

Minden esztendõben egy kellemes idõjárású szomba-
ton, autós-gyalogos honismereti kirándulást tartunk
Somogyország valamely, számunkra kevésbé ismerõs
táján. Idei tervünk, hogy autókkal elmenjünk Kis-
bárapátiba, aztán irány az erdõ, megkeresnénk a felsõ-
mocsoládi 400 éves hársfát, amely az év fája is volt
2012-ben. Ha szerencsénk van, ráakadhatunk a mene-
külõ IV. Béla királyunk forrására is, és ha idõnk engedi,
akár az ecsenyi sváb hagyományokkal is megismerked-
hetünk. Fentebb ki-ki elolvashatja a túra dátumát! Elõze-
tes jelentkezés azért szükséges, hogy akinek nincsen
autója, valahová beférjen, no meg hogy arányosan
megtöltsük utasokkal az elõálló autókat. Gyülekezés ¾
9-kor a Paprika Csárdánál. A kirándulás elsõ megállója
a szántódi révi útnál lévõ helységnévtábla. Ott avatjuk fel
a rovásírásos új helységnévtáblát ünnepélyes keretek
közt.

Egyre-másra jelentek meg az elmúlt években a Zamárdi-
hoz kötõdõ kötetek. Gondoljunk például az Antológiára
vagy a Zamárdi története képekben könyvre. Úgy vé-
lem, van még egy remek lehetõség, amelyet nem sza-
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Balatonkör

Zamárdiban kerül megrendezésre a XVI. Balatonkör ke-
rékpáros túra 2015. április 25-én szombaton. A túrára fo-
lyamatosan érkeznek a nevezések az ország több pontjáról,
és mivel több napos rendezvényrõl van szó, szálláslehetõség
iránt is folyamatos az érdeklõdés.
Ezúton szeretném kérni azon szállásadók mielõbbi vissza-
jelzését, akik ezen a hétvégén szeretnék bõvíteni a szállás-
lehetõségek kínálatát az ideérkezõ vendégek részére. A
szállások elérhetõséggel a www.balatonkor.hu oldalon
megjelennek az adatok leadását követõen.
A jelentkezéseket megtehetik a zamardi@balatonkor.hu
email címen vagy direktben a szervezõség felé is az
info@balatonkor.hu email címen. 
A jelentkezésük tartalmazzon leírást, árat, valamint elérhe-
tõséget, mert a vendégek közvetlenül Önöknél fognak fog-
lalni.
Mielõbbi szíves visszajelzésüket folyamatosan várjuk!
Együttmûködésüket elõre is köszönjük.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- Zamárdi séták: 550 Ft
- T - pólók és ujjatlan pólók zamárdis logóval több

színben és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes, név-
jegytartó, baseballsapka, strandtáska, bögrék, eser-
nyõ, toll+kulcstartókészlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my. Lake fesztivál
jegyárusítás.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részle-
teket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Márciusban hétfõtõl péntekig 8:00-15:00 óráig állunk ked-
ves Ügyfeleink rendelkezésére.
A turisztikai kiállításokon való részvétel miatt lehetnek vál-
tozások a nyitva tartásban. Errõl az iroda ajtaján tájékoz-
tatjuk Önöket. Megértésüket, türelmüket köszönjük! 

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel./fax: 84/345-290
E-mail: info@zamardi.hu
Web: www.zamardi.hu

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

� A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni�
(Kosztolányi Dezsõ)

IRODALMI VETÉLKEDÕ 2015!

Az idei esztendõben 16.alkalommal hívjuk a olvasást, versenyt kedvelõ érdeklõdõket, hogy csapatokat alkotva játékos
vetélkedõnkön bizonyítsák felkészülésüket.
Kosztolányi Dezsõ születésének 130. évfordulója tiszteletére az Édes Anna c. regényt kínáljuk feldolgozásra. A mû kö-
zel kilencven éve jelent meg, mint az író utolsó regénye. Bepillantást nyerhetünk általa egy olyan korszakba, melyet
élethûen mutat be a szereplõk jellemrajza, viselkedése. Egy útját keresõ középosztály mentalitása, társadalmi és poli-
tikai szerepvállalása keresi a választ arra, hogyan lehetnek úrrá az adott történelmi események viharos idõszakán.
Megismerhetjük egy cselédlány kiszolgáltatottságát és lázadásának történetét.

Eredményes és tartalmas felkészülést kívánunk a csapatoknak!

A vetélkedõ tervezett idõpontja: 2015. április 11. szombat 9 óra.
Helye: Közösségi Ház, Városi Könyvtár

bad kiaknázatlanul hagynunk, ez pedig a helyi anekdo-
ták, adomák, vidám történetek összegyûjtése és megje-
lentetése!
Gondolatébresztésképpen és a teljesség igénye nélkül
hadd hozzak fel néhány témakört, amely sejtetheti, hogy
mennyi-mennyi remek történet lappang, és várja, hogy
kévékbe kössük!  Rendõregyéniségek, a szakszervezeti
üdülõk sztorijai, borospincei esetek, �elesetek�, különös
vagy hóbortos egyéniségek, horgászkalandok, xy ugra-
tása, szónokok bakijai, iskolai víg esetek, vidám élet zaj-

lása a parton, komikus esetek biciklivel, motorral, ingá-
zók a vonaton, bálok, mozielõadások, derûs szerelmi
komplikációk, és sorolhatnám még, hiszen gazdag az
élet. Bár épp elmúlt farsang, de nem is a következõ egy-
két hónapra szántam e lehetõség felvetését, hanem
hosszú távra, egészen addig, amíg kézbe nem vehetjük
a könyvvé vált zamárdi kacagástárat!

Gál Péter (köz.ház)
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ISKOLAI HÍREK

Jan.25-febr.1.
Nagyon tartalmas és izgalmas hetet töltött el Lengyelor-
szágban iskolánk 26 tanulója. Errõl szól Szabadkai Réka
/6.o./beszámolója.
Febr. 3-án
Fogadóórán és szülõi értekezleteken hallhatták a szülõk a
félév értékelését, s megismerhették az elõttünk álló felada-
tokat. 
Febr. 7-én
Sok terepruhás �harcos� lepte el iskolánkat. E napon zaj-

lott a hagyományos doni csata, melyen a felnõtt hagyo-
mányõrzõkön kívül siófoki tanulók is részt vettek. Ugyan az

idõjárás nem fogadta kegyeibe a bátor katonákat, egy küz-
delmes, de jó hangulatú délelõttöt éltek át együtt tanulóink.
Febr. 11-én 
Az 1. osztályosok a fogorvos bácsit és Vali nénit látogatták
meg. A 2.-3. és 4. osztályosok délután Siófokra utaztak,
ahol egy kellemes színházi élményben volt részük.

14-én Ismét pompában úszott a tornaterem: farsangi
bált szerveztünk.
Nagyon szépen köszönjük a szülõknek az ötletes jelmezek

készítésében, a szendvics-és süteményellátásban, a lebo-
nyolításban, a tombolák összeállításában, a takarításban
nyújtott segítséget, fáradozást.
Nagy köszönettel tartozunk Kokas Istvánnak és Szabó Gá-
bornak, akik a fények játékával s kedvenc zeneszámokkal
nagyban hozzájárultak a remek hangulathoz.
Febr. 16-án

B.szemesen a Jégvirág terematlétikai versenyen szerepelt
21 diákunk. Mint mindig, ezúttal is érkeztek versenyzõk a
környezõ településekrõl, Kaposvárról, Dunaújvárosból is.
A mieink nagyszerûen szerepeltek, amit a 7arany-, 7 ezüst-, és 7
bronzérem bizonyít.
Febr. 20-án
Az elsõ osztályosok �nosztalgiáztak�. Látogatást tettek az
óvodában, ahol nagy szeretettel fogadták õket az óvó nénik
és volt társaik.
Ezen a napon zajlott a Zrínyi matematikaverseny siófoki
fordulója, melyen 18 tanulónk mérette meg magát.

Ugyancsak e napon vett részt 5 diákunk Pécsen a regioná-
lis tollaslabda-diákolimpián. Ficsor Nóra és Szabó Gergõ
szerepelt a legjobban, õk a 3. helyet szerezték meg.

H.J
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Lengyel kirándulás

Zamárdi testvérvárosa Ustryzki Dolne. A jó tanuló vagy ki-
válóan sportoló diákokat egy hétre vendégül látták az otta-
ni gyerekek.

Engem is kiválasztottak. Nagyon örültem, hogy mehetek, és
már hetek óta vártam az indulás napját. Amikor megérkez-
tünk az indulás helyszínére, felpakoltuk a csomagokat, bú-
csút vettünk a szülõktõl és már indultunk is. Az út hosszú
volt, de hamar eltelt. Sokat beszélgettünk és ismerkedtünk
azokkal, akik nem az osztálytársaink. Amikor odaértünk,
megkaptuk a szobákat, és a társaimmal birtokba vettük a
szobát. A napok nagyon izgalmasak voltak. A lengyel tanu-
lókkal is sokat barátkoztunk. Megmutatták a saját kultúrá-
jukat. Ezen kívül majdnem mindennap volt alkalmunk va-
lamilyen téli sportot kipróbálni. Az egyik kísérõtanárunk
felvételeket is készített. Nekem az a nap tetszett a legjob-
ban, amikor Arlamówban voltunk. A délelõttöt golfozással,
lövészettel és falmászással töltöttük. Ezt követõen nagyon
finom ebédet kaptunk. A nap hátralévõ részét síelésnek

szenteltük. Volt, aki már óriási sebességgel siklott le a pá-
lyán, azonban voltak olyanok is, akik csak próbálgatták a
sportot.
Rengeteg élményben volt részem. Nagyon tetszett a kirán-
dulás. 

Szabadkai Réka (6.o.) 

ÓVODAI HÍREK

Zengenek az erdõk
és a havasok,
keresik a rejteket
a szép szarvasok.
Futnak a kis nyulak
sebesen,
morognak a medvék
dühösen,
bimbom, bimbom, bimbom.

(magyar népköltés)

Megmutatta magát a tél végre,
havazásnak örülhettünk egy-
egy nap. Csak az tett szomorúvá minket, hogy nagyon ha-
mar elolvadt, picspocsot hagyva maga után. Így az udvaron
csak szaladgálni tudtunk, a szánkók, sílécek elõ sem kerül-
hettek a raktárból. Ám madárkáink mindig vártak bennün-
ket. Tudták, hogy gondoskodunk róluk egész télen. A cso-
portokból pedig lelkesen figyeltük, amikor nagy lakomát
csaptak az etetõ körül. Az erdei állatokról is beszélgettünk,
képeket, diákat nézve figyeltük meg, róluk hogyan gondos-

kodnak az emberek, mikor
nem találnak élelmet az er-
dõben. A medve idei elõbú-
jására is lelkesen készültünk:
barlangot kasíroztunk, med-
vét színeztünk, barkácsol-
tunk, énekeltünk, meséltünk,
verseltünk. Az idõt is megfi-
gyeltük aznap � nálunk fé-
nyesen sütött a nap. Mind a
négy csoport készülõdik már
a farsangra. Készülnek a jel-
mezek, kellékek; énekszótól,
mókás versektõl, tánctól vi-

dám a hangulat az oviban. Eközben a védõ néni megnézett
minden kisgyermeket: magasság-, súly-, hallás-, látásvizsgá-
latot végzett. A doktor bácsi vizsgálatát is megszervezte az
óvoda, a gyermekek is lelkesebbek voltak, mint amikor be-
tegen a rendelõbe kell elmenni. A nagycsoportosok szín-
házban is voltak a hónapban, a �Terülj, terülj asztalkám� cí-
mû elõadást nézhették meg.
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NABE HÍREK

A tornaterem sok lehetõséget biztosít a mozgásra. A heti
testnevelés-foglalkozás mellett napi szinten használja
mindegyik csoport szaladgálásra, mászókázásra, lovacská-
zásra. A nagycsoportosok tornáján is kellõ hely biztosított a
lendületes, nagy mozgásokra is, s élvezhetik ilyenkor, hogy
nem kell a kisebbek miatt jobban figyelni, lehet igazán ver-
senyezni. A fejlesztõ pedagógus által most már mozgásfej-
lesztõ játékokra is mód nyílt a tornaterem által. 

Végre eljött az alkalom, amikor az elsõsök ellátogattak ré-
gi csoportjaikba. Megnézték az új tornatermet, s a Manó
csoportosokkal is megismerkedtek. Azt is megtudhatták, ki
örökölte a jelüket. Kipróbálták még egyszer a régi kedvenc
játékaikat, és láthatták, mennyit nõttek � mivel kicsi lett a
szék, asztal, mosdó, WC-  Apró ajándékainkat szívesen fo-
gadták, legyen számukra örök emlék.

A szülõk ebben a hónapban a jótékonysági batyus óvoda-

bálra készülõdtek. Az SZM vezetõk mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát, KÖ-
SZÖNJÜK! Fergeteges volt a hangulat, melyrõl a FOX
együttes gondoskodott; sokan jöttek a mulatságra. Renge-
teg felajánlást kaptunk, ezzel biztosítva a gyermekeink ki-
rándulásait, egyéb programok költségeit.

Külön szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a bál si-
keréhez hozzájárult, legyen az pénz, tombola felajánlás, tá-
mogatójegy-vásárlás, egyéb önzetlen segítség. Reméljük,
hogy a jövõben mások is kedvet kapnak, részesei lesznek a
mulatozásnak és az adakozásnak.

Az SZM Vezetõség nevében Nagyné Pál Judit

és a Zamárdi Óvoda óvodásai.

2015. február 2-án tartott NABE gyûlésünkön a havi
program és a közelgõ tisztségviselõ- választás feladatainak
megbeszélése mellett Bemné dr. Schneider Mária tartott
elõadást a Balaton áldozatai címmel.

�Ha a Balatonnal foglalkoztunk, általában a szépségérõl,
csodálatos környékérõl és védelmérõl volt szó. Árnyékos
oldaláról, a vízben rejlõ veszélyrõl, hullámsírról, jég okozta
tragédiáról nemigen beszéltünk.�

Ma a legtöbb haláleset fürdõzés, strandolás, sportolás köz-
ben következik be. Az elõadásból megtudhattuk azonban,
hogy a múlt század elejéig az emberek nem fürödtek a Ba-
latonban. A zamárdi Fürdõegylet 1913-ban alakult. De a
víz és a jég a XX. század elõtt is szedett áldozatokat. Bár hi-
vatalos, pontos kimutatás nem készült ezekrõl az idõkrõl, a
legérdekesebb esetek olvashatók Eötvös Károly Utazás a
Balaton körül címû, 1900-ban írt könyvében.

Hallhattuk a 18 alsóörsi halász 1828-ban bekövetkezett ha-
láláról szóló történetet, melyben egy Somogy felõl érkezõ
vihar közben, a talpuk alatt összeroppant jég alatt lelték
halálukat.

A balatonfõkajári halászok halálát 40 évvel késõbb a ha-
lászgazda kapzsisága okozta. A vihar elõl menekülõ halá-
szokat visszaparancsolta: �A hálót nem hagyjuk itt, legé-
nyek!� Mire a háló kiszabadult, már késõ volt. A víz nem
nyelte el õket, de a vihar egy hatalmas jégtorlasz alá temet-
te õket.

Megrendítõ volt a balatonfüredi menyasszony és látrányi
võlegényének története, akik az esküvõjük után a Balaton
jegén keresztül igyekeztek a déli partra. A tóra ereszkedõ
ködben eltévedtek, egész éjszaka a Balaton jegén bolyong-
tak, majd Tihany partjainál lelték halálukat.

A tó eddigi történetének legnagyobb katasztrófája 1954.
május 30-án következett be, mikor Balatonfüreden 23 em-
ber halálát okozta a Pajtás hajó katasztrófája. A Pajtás ha-
jó egy 1918-ban épített folyami hajó volt, mely a háborúban
elsüllyedt. Kiemelése után helyreállították, és újra vízre tet-
ték. Az 50-es évek elején jelentõsen megnõtt a Balaton lá-
togatottsága és  hajóforgalma. Ezért döntöttek úgy, hogy a
Pajtás hajót átvezénylik a Balatonra. Siófokon a hajót át-
alakították, tetejét megemelték, a befogadóképességét 150-



2015. február 22-én ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját a Nõk a Balatonért Egyesület
Zamárdi csoportja. 
A születésnapra nagyszabású rendezvénnyel, színes, válto-
zatos programokkal készültünk.
Az ünnepséget Szakáli Anna Nõk a partról címû versével
nyitotta meg. Ezt követte a 20 év három csoportvezetõjé-
nek összefoglalója.
�A Nõk a Balatonért Egyesület azzal a céllal alakult 1995-
ben, hogy a Balaton természeti és környezeti értékeinek vé-
delmét szolgálja azokon a területeken, ahol a nõk a legtöb-
bet tehetik: a családban, az iskolában, a településen, ahol
élünk.� Ezekkel a szavakkal kezdte beszámolóját Kalmár
Imréné, aki 1995 és 2005 között, 10 évig volt vezetõje a cso-
portnak. Hallhattunk a kezdetekrõl, a célkitûzésekrõl, a
Balaton 10 parancsolatának megszületésérõl és az emblé-
ma kialakulásáról. Képeken és kisfilmen is láthattuk a cso-
portot munka közben. �Összegezve a zamárdi NABE cso-
port elsõ 10 éves tevékenységét, úgy gondolom, amit egy ci-
vil szervezet önzetlenül megtehet, azt igyekeztünk megten-
ni�.Szívbõl örülök, hogy folytatódott a munkánk a Balato-
nért, a településünkért, és kívánok még sok-sok kerek év-
fordulót a Nõk a Balatonért Egyesületnek.� � zárta áttekin-
tését Eta néni.
�Amikor megkaptam a feladatot, hogy gyûjtsem össze, mit
tett csoportunk 2005-2010 között, 3 dolog jutott azonnal
eszembe: sok pályázatot írtunk, sokat kirándultunk, és ren-
geteget dolgoztunk.� � mondta Hirsch Judit a vezetése
alatti idõszakról. Megtudhattuk, hogy kialakult egy rend-
szeres havi program, ami részben a régebbi jól bevált prog-
ramokat tartalmazta, részben pedig az új célkitûzéseket
megvalósítandó programokat foglalta magában: �Téli es-
ték� elõadói sorozat, Víz világnapja, Föld napja, harc a par-
lagfû ellen, a strandok, zöld terület, parkok tisztítása, gon-

dozása. Szó esett a pályázatokról, a számtalan kirándulás-
ról határon innen és túl. Az új kezdeményezésekrõl, a kézi-
munka-kiállításról, a város adventi gyertyájáról, és a sok-
sok szívvel és munkával készült Betlehemrõl.
A beszámoló alatt visszanézhettük magunkat kirándulás
vagy éppen szemétszedés közben. 
�2009. augusztus 20-án ismerte el és köszönte meg a képvi-
selõ-testület sokévi fáradozásunkat. A kitüntetés átadása
során a polgármester úr kiemelte önzetlen társadalmi mun-
kánkat, a közösségért, városunkért, annak szebbé tételéért
végzett tevékenységünket. Úgy gondolom, az elhangzottak-
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rõl 200-ra emelték. Az átalakítás során az egyetlen szem-
pont a turistaforgalom kiszolgálása volt, biztonsági, statikai
szempontokat nem vettek figyelembe. A hajó labilitása be-
szédtéma volt a hajósok között, a vezetõknek is tudomásuk
volt errõl, de intézkedés nem történt.

A katasztrófa napján Balatonfüredrõl 178 utassal indult el
a Pajtás hajó Tihanyba. Akkor kezdõdött az évadnyitó vi-
torlásverseny, melynek rajtját a hajón utazók is meg akar-
ták nézni. Mikor a hajó bal oldalára tömörültek az utasok,
a hajó erõsen megdõlt, ezért mindenki átszaladt a hajó jobb
oldalára. Ez a mozgás azt eredményezte, hogy a hajó erõ-
sen kilengett, így nagy mennyiségû víz jutott bele. A hajó ol-
dalára dõlve elsüllyedt. A fûtõ saját életét feláldozva kien-
gedte a gõzt, ezzel megelõzte a robbanást, és megmentett
sok-sok életet. A vitorlásverseny résztvevõi azonnal meg-
kezdték a mentést. A balesetben 22 utas és a fûtõ lelték ha-

lálukat. Több mint 50-en megsebesültek. Az esetet próbál-
ták elkendõzni, az írott sajtóban csak apró betûs hírként je-
lent meg, jelentõsen letagadva az áldozatok számát. Az ak-
kori rendszer �katonái� sem a mentéssel foglalkoztak, ha-
nem arra figyeltek, hogy a világ ne szerezhessen tudomást a
tragédiáról. A híradások nem szólhattak rossz dolgokról. 
�A Pajtás tragédiája 30 évig tiltott téma volt. A balatoni ha-
józás legszomorúbb eseményének 45. évfordulójára emlék-
mûvet állított Balatonfüred önkormányzata, a NABE és a
Balatoni Hajózási Társaság. A szobor Raffay Béla alkotása,
egy kinyúló kezet ábrázol, avatására 1999. május 30-án ke-
rült sor. Éppen olyan derûs, meleg napon, mint amilyen a
sok évvel korábbi gyereknap volt��

Bemné dr. Schneider Mária jegyzetei alapján írta TKT



ból kiderült, valóban rászolgáltunk a dicséretre. 
Ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek, aki mun-
kájával hozzájárult az elismeréshez.� Hirsch Judit ezzel
zárta visszatekintését.

Kajdi Tiborné folytatta az évek felidézését. Vezetése alatt a
havi rendszeres programok mellett rendszeresek lettek a
gyûlések is. Minden hónapban csoportgyûlésen beszéljük
meg a tennivalókat, az elkövetkezendõ idõszak programja-
it, feladatait. Székelyvéckén a Magyar ház õszi és tavaszi
nagytakarítását NABE tagok végzik. A városnapi fõzõver-
seny állandó résztvevõje lett a NABE zamárdi csoportja, és
hagyománnyá tettük, hogy advent elsõ vasárnapján az elsõ
gyertya meggyújtása közös ünnep lett a város lakóival. Az
elmúlt öt év nagy projektjei voltak az �Õrizzük a Balaton
népdalait� címû országos népdaléneklõ verseny megrende-
zése, az Aranyvasárnap a NABE-val, a saját iroda létreho-
zása, berendezése, belakása és a nagy sikerû Madárijesztõ-
készítõ verseny. Ilyen nagy project volt a hátrányos helyze-
tû gyerekek nyaraltatása Zamárdiban. 2013-ban a somogy-
fajszi, 2014- ben a belegi tagiskola kis diákjai tölthettek el
nálunk néhány napot. A kapcsolatot jelenleg is ápoljuk, és
továbbra is támogatjuk a gyerekeket.

A 20 alatt a csoportvezetõkön kívül volt még egy személy,
aki nagyon sokat tett a csoportért. A Nõk a Balatonért
Egyesület elnökségének tagja, a Zamárdi csoport vezetõsé-
gi tagja, Tóth Józsefné Ildi. Munkáját Hirsch Judit az aláb-
bi szavakkal köszönte meg:
�Hogy a NABE ebben az idõszakban � de talán mondha-
tom Eta néni és Kajdi Ica nevében is, tehát az elmúlt 20 év-
ben � ennyi mindent mondhat magáénak, hogy ennyi min-
denben részt vettünk, ennyit dolgoztunk, ennyire sikeres
volt a csoport, az Tóthné Ildinek köszönhetõ. 
Az õ kreativitása, fáradhatatlansága, munkabírása, munka-
tempója, sokszor makacs konoksága, s az, hogy nem ismer
lehetetlent ragadott meg, s vitt elõre akkor is, amikor már
feladtam volna. 
Szeretném Ildinek ezúton is megköszönni azt a hihetetlen
támogatást, segítséget, amit tõle kaptam. Ennek a csoport-
nak a lelke, az igazi mozgatórugója õ, s kívánom, hogy még
sokáig legyen ereje hozzá.�

A vezetõi beszámolók között elõször Vörösné Prigli Éva
Szakáli Anna: A Balaton álma címû versét adta elõ, majd
Prigli Zsuzsa saját versét olvasta fel.
A beszámolók után Széles Ágota elõadásában szép balato-
ni népdalcsokrot hallhattunk.

Ezután az oklevelek,emléklapok átadása következett. Kal-
már Imréné áldozatos munkájáért a NABE elnöksége tisz-
teletbeli csoportvezetõ címet adományozott. Oklevelet
kaptak a NABE zamárdi csoport alapító tagjai, emléklapot

kaptak a 20-15 és 10 éves évfordulót ünneplõ tagjaink a tag-
ságért és a tagsági idõ alatt végzett társadalmi munkáért.
Valamint 21 tagunk emléklapot kapott az egyesületben vég-
zett munkáért és támogatásért.

A NABE zamárdi csoportja oklevéllel fejezte ki köszönetét
önzetlen támogatásukért Csákovics Gyulának, Csonka
Andrásnak, dr. Halmos Gábornak, Dula Pálnak, Elter Im-
rének, Hirschmann Attilának, Horváth Hajmási Beátának
és a GAMESZ szervezetének, Horváth Károlynak, Szili Jó-
zsefnek és Urbán Miklósnak.

Szauer Rózsa, a Nõk a Balatonért Egyesület elnöke kö-
szöntötte a 20 éves csoportot. Zamárdi a legnagyobb taglét-
számú csoport. Beszédében kiemelte, hogy egyedülálló az a
segítõ szándék, ami a zamárdi csoportot és Zamárdi embe-
reket jellemzi. Példaértékû az, ahogy az erdélyi, somogyi
gyerekeket vagy egy-egy jó ügyet, célt, rendezvényt a cso-
port támogatja. Ahhoz, hogy egy civil szervezet sikeres le-
gyen, szükséges, hogy mind az önkormányzattal, mind a
vállalkozói szférával jó kapcsolatot ápoljon, és jól tudjon
együttmûködni, együtt dolgozni. Zamárdiban mindez meg-
valósult, és ehhez külön gratulált a zamárdiaknak.

A Nõk a Balatonért Egyesület elnöke után Csákovics Gyu-
la, Zamárdi polgármestere köszöntötte az ünneplõket.
Méltatta a csoport 20 év alatt a Balatonért és a településért
végzett munkáját. Polgármester úr a csoportvezetõket vi-
rággal köszöntötte.

2015. március 11.oldal Zamárdi Hírmondó
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

MEGHÍVÓ
márciusi összejövetelre

Idõpont: 2015. március 9. /hétfõ/ 17 óra
Hely: Közösségi Ház  Honvéd utca
Témák:
1. A szervezet öngyógyító képességének helyreállítá

sa Bowen technika segítségével
/ Sternóczky Balázsné Ági gyógymasszõr/
Minden lépés számít! A gyaloglás egészségre 
gyakorolt hatása. Gyakorlati tudnivalók a bot 
használatáról / Galambos László sportedzõ,a 
Magyar Nordic Walking Akadémia megalapítója, 
Galambos Lászlóné Betti gyógytestnevelõ, a
Magyar Nordic Walking Akadémia elnöke/

2. Jelentkezés szûrésekre / Kaposvár , Siófok,
Budapest /

3. Kirándulás az Õrségbe
4. Tagdíjfizetés
Fél 5-tõl  várjuk a fizetni akarókat és a szûrésre je-
lentkezõket.

Április 7-én, kedden Kaposváron komplex szûrés lesz
/ mammográfia, nõgyógyászat, tüdõszûrés /  a 45 � 65
év közötti korosztálynak. A vizsgálatokra azok jelent-
kezzenek, akik meghívót kapnak a Kaposi Mór Okta-
tó Kórház Prevenciós Osztályától.
De jelentkezhetnek azok is, akik nem kaptak hívást,
de a jelzett korosztályhoz tartoznak, két éve vagy ré-
gebben voltak vizsgálaton.
Ezen a napon a DEXA is fogad 20-25 fõt csontsûrû-
ség szûrésre.  A vizsgálathoz szakorvosi beutaló szük-
séges. Ez évtõl kezdve sem a kaposvári nõgyógyásza-
ton, sem a siófoki kórházban nem kapunk csoportos
beutalót, ezt mindenkinek egyénileg kell megszerez-
ni. Nõgyógyásztól, onkológustól, reumatológus vagy
ortopéd szakorvostól fogad el a DEXA személyre
szóló beutalót. Tehát a csontsûrûség-vizsgálatra csak
azok iratkozzanak fel, akik megszerezték a szakorvo-
si beutalót. Jelentkezni március 25-ig lehet Takácsné
Horváth Szilvinél a szokásos adatok -  név, születési
hely, idõ, TAJ-szám � megadásával, jelezve, hogy me-
lyik szûrést kívánják igénybe venni. 06 / 30 / 850-9911.
Utazás autóbusszal. Indulás fél 7-kor az önkormány-
zat parkolójából. 

Az ünnepség hivatalos programját a zamárdi általános is-
kola néptáncosainak fergeteges mûsora zárta.

Az ünnepséget fogadás követte. A születésnapi torták fel-
vágása után szendvicsek és sütemények mellett már kötet-
lenül eleveníthették fel a résztvevõk az elmúlt 20 év emlé-
keit.

Mindenkinek köszönjük a segítséget, a támogatást és a
részvételt!

TKT

ÁPRILISI ELÕZETES

Április 11-én, szombaton a Berkenye Kör 16 órakor kezdõdõ verses-
zenés költészet napi mûsora után 18 órakor Bagdi Bella személyiség-

fejlesztõ tréner, aranylemezes életmód- fejlesztõ énekes lesz az
Egészségõr Egyesület vendége.

Jegyek/ 2 000 Ft /elõvételben kaphatók vagy megrendelhetõk
Takácsné Horváth Szilvinél.

06 / 30 / 850-9911 Egyesületi tagjainknak várhatóan kedvezményt
tudunk adni.

Kérjük, adója 1 százalékával
támogassa tevékenységün-

ket.

18152614-1-14

Köszönjük.

Egészségõr Egyesület
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F A R S A N G  F A R K A

A hirtelen jött sûrû hóesés február második hétfõjére bete-
mette a várost. Hozzánk is megérkezett az  igazi tél. Mi
mégsem a köszöntésére, hanem a búcsúztatására gyûltünk
össze a Közösségi Házban. Az immár hagyományossá váló
farsangi rendezvényünkön civil szervezetek összefogásával
játékos vetélkedõt tartottunk.

Volt ott móka, nevetés, minden, ami a fergeteges jó-
kedvhez kell: humoros feladatok, játékos kedvû, ügyes ver-
senyzõk, hangos szurkolótábor, nóta, zene, tánc és terített
asztalok.
De minden szónál többet mondanak a rendezvényen ké-
szült képek!

1. A NABE csapata,
2. Berkenye Kör,
3. A gyõztes Baráti Kör,
4. Egészségõr Egyesület
5. Prigli Éva játéka a rekeszizmokat is megmozgatta,
6. A közönség is jól szórakozott
7. Megy a gõzös�
8. Terített asztalok: sósak, édesek, krémesek, fánkok
és rétesek  
9. A technikát és zenét biztosító fiúk/ a képrõl hi-

ányzik Szabó Gábor és Kokas István /
10. Játékvezetõk / és a fotózó Perge Kriszta /

Köszönet a sok finomságot hozó vendégeknek, a technikai
feltételeket biztosító fiúknak, a rendezvény lebonyolítását
segítõ ifjú önkénteseknek. Az óvoda köszöni a két csapat
felajánlott nyereményét. Köszönet azoknak, akik szíves hí-
vásunkat elfogadták. És köszönet mindazoknak, akik a
rendezvény sikeréhez hozzájárultak.

A közönségBerkenye  Kör

Baráti Kör

Egészségõrök

NABE

Prigli Éva játéka



Remekül éreztük magunkat! � Jövõre Veletek�� meg a hozzánk csatlakozni kívánó csapatokkal � �ugyanitt� a NABE, a
Berkenye Kör, a  Baráti Kör nevében is a 

Zamárdi Egészségõr Egyesület
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Teritett asztalok

Zenefelelõsök

Február 15-én várakozással telve, csípõs kora reggelen 30
fõvel indultunk a szlovéniai Ptujba, megnézni az 55. Far-
sangi Karnevált.

Lendván csatlakozott hozzánk az idegenvezetõ. Érdekes-
ségként Jeruzalemen keresztül  vezetett utunk, amely Szlo-
vénia egyik bortermõ vidéke.

Megérkezve Ptujba, már hétágra sütött a Nap. A Dráva
csillogó víztükrét bámulva haladtunk át a gyaloghídján,
megközelíteni a várat, mely a folyó fölé magasodik. A me-
redek gyaloglást követõen a várban megtekintettük a felvo-
nulás résztvevõinek hagyományos öltözetét bemutató kiál-
lítást, illetve magát a várat, annak gyönyörûen, korhûen be-
rendezett szobáit, a zeneszerszámok kiállítását és a fegyver-
tárat.

Délben átsétálva az óváros mellett, bejutottunk a Fõ térre,
ahol ki-ki megnézte a templomot, illetve kívülrõl a tûztor-
nyot, valamint a színház épületét. Ezt követõen mindenki
szabadprogram keretében nézelõdött  az ódon épületek kö-
zött. Egypáran az árusoktól vásárolt forralt borral melegí-
tették magukat, vagy éppen csapolt sörrel hangoltak a kar-
neválra. Késõbb mindenki próbált minél jobb helyet találni,
hogy közvetlen láthassa a felvonulókat.A felvonulás ferge-

teges volt, több mint 50 csoport, közel 4.000 ember vonult
fel különbözõ jelmezekben és országokból.Ha nem is a leg-
látványosabbak, de az biztos, hogy a leghangosabbak a bu-
sók voltak. Volt olyan, akinek a sálkendõjét is oda kellett a
busónak adnia. (Igazándiból hímzett zsebkendõt illik adnia
a hölgyeknek a busóknak, aki azonban erre nem készült fel,
az kénytelen volt a kendõjétõl megválni.)

Élményekkel telve indultunk haza a felvonulást követõen.
Mindenki örök élményt szerzett, és fogadkozott, hogy ide
bizony még egyszer legalább el kell jönnie.

Bodó Judit

*************************************************************************

Megy a gõzös

Játékvezetõk
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NYUGDÍJAS BÁL 

KARITÁSZ HÍREK

JABA JAVA ÖKO TANYA

Rendelhetõ:
- New Hampshire naposcsibe

350,-Ft/db áron.

- HÚSVÉTRA élõ kis
NYUSZI 1.000,-Ft/db áron.

Ha Húsvét után
VISSZAHOZZA

500,-Ft-ot adunk vissza
NYUSZI-nként.

Ketrec megoldható.

Tel.:20/9331-377
Átvétel a helyszínen illetve

Zamárdiban

2015. január 31-én tartottuk hagyományos nyugdíjas bálunkat, nem ha-
gyományos keretek között. A báli hangulatot Herold Sándor és Rill Ta-
más fergeteges mûsora alapozta, majd a tabi Diósi csapat folytatta, és
hajnalig húzta a talp alá valót.

Köszönjük a részvételt, és a tombola felajánlásokat! 

Bereczki Brigitta

Falk Ferencné

NORESZ 

Pálfi István és családja 

Dobai Istvánné 

Szvath József 

Schetl Lászlóné 

Szakáli Péterné 

Németh László

Kiss Jenõné 

Marity Tibor 

Bacsa András 

Friesz Gyula 

Friesz Gyuláné 

Csákovics Gyula Polgármester Úr

Polgármesteri Hivatal 

Kertész Józsefné

Mészáros Annamária 

Benke Lászlóné 

Bohojfásh Mária 

Szabados Magdi 

Kiss Csabáné 

Pappert László 

Krániczné Erzsi

Kajdi Tiborné 

Tóth Józsefné 

Nõk A Balatonért Egyesület 

Domján Zoltán és családja

Zsidákovics Gyula 

Tóth Mihály 

�Legyen gondunk rá, hogy szeretetre
és jótettekre  buzdítsuk egymást.�

/Szent Pál/

Február  4-én Zamárdiba látogatott  a
Katolikus Ka-ritász Somogy megyei vezetõje, Nagy
Dóra, aki a 2014 decemberében leköszönõ Jáki
Zoltánné helyébe lépett. Õ fõállásban végzi munká-
ját, így biztosítottnak látszik a megyei csoportokkal
való szorosabb együttmûködése. Tájékoztatást kért a
zamárdi karitász-tagok és önkéntesek eddigi tevé-
kenységérõl és további terveikrõl.
Kaptunk tõle 15 üveg Prospant /köhögéscsillapítót/,
amit szétosztottunk az influenzás, torokfájós rászoru-
lók között.Helyi hozzájárulásként a gyógyszerhez 1-1
doboz C-vitamint adtunk ajándékba.
Örülünk, hogy a minden hónap elsõ hétfõjén tartott
�fogadóóráinkon� - 14-16 óráig - egyre többen jelen-
nek meg. Továbbra is várunk ruha - és cipõadomá-
nyokat; fõként csecsemõholmikra lenne kereslet,
mert teljesen kifogyott.
Három rászoruló kérését tolmácsolom: szükségük van
gázkonvektorra, 4 székre, valamint nagy méretû nõi

fehérnemûre. Talán a tavaszi lomtalanítás elõtt érde-
mes körülnézni a feleslegessé vált, de mások számára
még hasznos tárgyak között.
Segítségüket elõre is köszönjük!

Bankszámlaszámunk: 508 00221 - 1000 7606
Telefonos elérhetõség: 348 - 524

A Katolikus Karitász zamárdi csoportja

VÉRADÁS
2015. március 9-én véradás lesz a

Közösségi Házban 15 órától - 18 óráig

Szeretettel várjuk minden leendõ és új
véradónkat! TAJ kártyát hozzatok magatokkal!
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E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Takarítás, szabás-varrás,
Ruhaátalakítás,zipp-zár csere

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

Villanyszerelés,
Villamosgépek javítása
Boyler javítása 
veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

Zamárdi, Nagyváradi u. 18
Kovács István

Telefon: +36 30 839 7944

BARKÁCS
FESTÉK

KULCSMÁSOLÁS

MÁRCIUS 1-TÕL VASÁRNAP IS NYITVA!

2015. február 2-án elhunyt Bitskey Tibor,a Nemzet

színésze, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas,

érdemes mûvész. 85 éves volt. Láthattuk többek

között A kõszívû ember fiaiban, az Egy magyar

nábobban, a Kárpáthy Zoltánban, az Egri csillagok-

ban, a Zrínyiben, a Rab ember fiaiban, A fekete

városban, a Honfoglalásban és a Sobriban is. A fiata-

labb generációnak pedig Õ volt a Vuk narrátora,

valamint Sean Connery és Brian Cox szinkronhangja. 

Halála elõtt �kezét nyújtotta� Zamárdinak. Abban a

megtiszteltetésben volt részünk, hogy sok szervezõ-

munka után a Mûvész úr kézlenyomata díszítheti a

Kertmozin látható Filmesek falát. Nagy szeretettel

közremûködött ebben, s csak egészségi állapota tar-

totta vissza, hogy eljöjjön az avató ünnepségre.

Szeretettel gondolunk rá, s emlékét õrzi Zamárdi fala

is.

BITSKEY TIBORRA EMLÉKEZÜNK

Költészetnap verssel, zenével
�A szó, a hang, segítõn árad felém,

s a gondolat új csirája lesz a remény!�

Szeretettel várjuk rendezvényünkre,
melyet 2015. április 11-én, szombaton,

16 órai kezdettel tartunk a
Közösségi Házban

Berkenye kör
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Nyártól 20+ HD csatorna érkezik a térségbe 

2015. január 1-jétõl Zamárdin és a környezõ településeken a Vidanet Zrt. vette át az internet-, ká-

beltévé- és telefonszolgáltatás biztosítását a SUPRA Kft.-tõl. Sejben Zsoltot, a vállalat dél-dunán-

túli régiójának vezetõjét kérdeztük a Vidanet helyi terveirõl, a kínálatban várható változásokról.

- A Vidanet a dunántúli régióban számos más településen is kínál internet-, kábeltévé- és telefonszolgál-

tatást, de ott teljesen más csomagokkal van jelen, mint a siófoki régióban. Tervezik a kínálat egységesí-

tését?

Sejben Zsolt: Igen, terveink szerint nyártól több lépcsõben átalakítjuk a siófoki térségben termékkíná-

latunkat. Ez az internet-szolgáltatás szempontjából azt jelenti, hogy be fogunk vezetni új, gyorsabb cso-

magokat. Jelenleg maximum 15Mbps sávszélességet tudunk biztosítani, de a hálózatfejlesztésünket kö-

vetõen a legnagyobb csomagunkban már 60Mbps sávszélesség is elérhetõ lesz. A digitális kábeltévé

kínálatot is jelentõsen bõvíteni fogjuk. Folyamatosan állunk át a központi fejállomásunk digitális kínála-

tára, melynek köszönhetõen a térségben is elérhetõ lesz több mint 100 digitális csatorna, köztük több

mint 20 HD csatorna. Ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, márciustól átfogó há-

lózatrekonstrukciót és a siófoki központi berendezéseink cseréjét kell elvégezni.

- Ezek a munkálatok hogyan fogják érinteni a helyi elõfizetõket?

S.Zs.: Arra törekszünk, hogy az ügyfeleink minél kevesebb kellemetlenséget tapasztaljanak, ugyanak-

kor az eszközök cseréje, az átépítés, a rendszerek beállítása elkerülhetetlenül együtt jár néhány idõsza-

kos szolgáltatászavarral, illetve -kieséssel. Ezért ezeknek a munkáknak a többségét a hajnali órákban

végezzük.

- Említette, hogy sor kerül például eszközök cseréjére is. Hogyan kell elképzelnünk, mi történik még a há-

lózatrekonstrukció keretében?

S.Zs.: Hálózatunk átépítése során ellenõrizzük a kábeleket, csatlakozásokat, a nem megfelelõ eszkö-

zöket cseréljük, javítjuk, továbbá szükséges lesz az erõsítõk egy részének cseréjére. A hálózatrekonst-

rukciós munkák idejérõl és az érintett területekrõl honlapunkon tájékoztatjuk majd ügyfeleinket.

- Ezeken túl terveznek még más változtatásokat a régióban?

S.Zs.: Alapvetõen a legfõbb célunk a hálózat kapacitásának és minõségének javítása, hogy magas

színvonalú internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatást tudjunk nyújtani az elõfizetõink számára. Ezen túl

az ügyfélkiszolgálás minõségére is nagy hangsúlyt fektetünk, ennek érdekében siófoki irodánkat jelen-

tõsen modernizálni fogjuk, emellett a 1203-as telefonszámon is ügyfeleink rendelkezésére állunk.

A Vidanet Zrt. által átvett települések: 

Ádánd, Balatonboglár, Balatonföldvár,Balatonlelle, Balatonõszöd,
Balatonszabadi,Balatonszárszó, Kõröshegy, Ságvár, Siófok, Siójut,

Szántód, Szólád, Tab, Zala, Zamárdi.
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Kedves zamárdi
lakosok!

2009.  évtõl  kezdõdõen,
Zamárdi székhellyel  mû-
ködik egy régi sportegye-
sület, melynek tevékeny-
ségét az egyesület mu-
lasztása miatt sokan nem

ismerhetik. A mulasztás abban rejlik, hogy nem történt
egy összefoglaló bemutatkozás az eddig elért eredmé-

nyekrõl, a jelenlegi tevékenységrõl. Ezt szeretnénk most
pótolni ezzel a rövid bemutatkozással.

A Váci Autó SE 1983. évben alakult Vácott, a III. Autója-
vító Vállalat Sportegyesületébõl kivált autóversenyzõk és
a vállalat dolgozóiból.

A sportegyesületet a módosított rendelkezések miatt
1985. évben jegyezte be a cégbíróság, mint társadalmi
szervezetet. Ekkor már számos élversenyzõ is verseny-
zett az egyesületben, akik már nem a cég dolgozói vol-
tak. Itt versenyzett többek között Ferjáncz Attila (rallye)
sport pályafutásának befejezéséig és Szalay Balázs (te-
rep rallye) is, akik méltán írták be nevüket a magyar sport
történetébe.

Az egyesület ekkor már megszerzett tudása alapján ver-
senyszervezéssel, és rendezéssel is foglalkozott és szá-
mos országos rallye bajnoki fordulót rendezett az autó-
sport területén. Ezek közül kiemelkedõ rendezvények
voltak a Kisbér-Rallye, Szombathely-Rallye, Fehérvár
Rallye és Esztergom Rallye futamai. 

1989. évtõl a motorcsónak szakosztály is megkezdte
mûködését. Vác Városa a Duna partján jelentõsen támo-
gatta a szakosztály megalakulását és mûködését. Szá-
mos megbízhatósági és gyorsasági bajnokságot nyertek
a versenyzõk, akik közül kiemelkedett Bodor Péter, aki
különbözõ kategóriában 5 világbajnoki címet és több EB
gyõzelmet is aratott.

Bodor Péter ma is aktív élversenyzõ, 2014. évben a for-
mula 250 kategóriában 
Európa Bajnok 2. helyezést ért el és kiemelkedõ nem-
zetközi eredményei alapján, 
2014. évben az év sportolója kitüntetõ     címet nyer-
te el.

2015. évben újra indul a F-250 EB futamain (4 futam) és
reméljük, hogy ismét kiváló eredményt fog elérni.

Kiemelkedõ élversenyzõk, akik a sportegyesületben
szerepeltek:

Ferjáncz Attila � Dr.Tandari János rallye versenyzõpá-
ros, akik pályafutásuk végéig az egyesület színeiben
nyerték hazai és nemzetközi versenyeiket.

Suba Egon � Suba Ákos versenyzõpáros, többszörös

magyar rallye kategória bajnokok, akik végig az egye-
sület színeiben versenyeztek. 

Bodor Péter motorcsónak versenyzõ, aki 1993-tól 
5 Világbajnoki és 3 Európa bajnoki címet szerzett szá-
mos nemzetközi eredménye mellett.

Szalai Balázs tereprallye versenyzõ, aki itt kezdte ver-
senyzõi pályafutását és eljutott elsõként a DAKAR verse-
nyekre.

A versenyzõk az idõ múlásával visszavonultak az aktív
szerepléstõl, de sokan közülük továbbra is az egyesület
tagjai maradtak.

A hangsúly átkerült a szabadidõsport és szórakozás irá-
nyába, ezen belül természetjárás, horgászás, síelés az,
amit a régi és új tagok családtagjaikkal együtt egyesüle-
tünk keretein belül ma is szívesen ûznek.

Ezen célok finanszírozására az egyesület tagjai saját
megszerzett tudásukat kamatoztatva speciális gépek ja-
vítását vállalják, valamint vállalják nagylétszámú rendez-
vények szervezését és lebonyolítását. Ebbõl származó
bevételeit az egyesület mûködtetésére és szabadidõ-
sport céljaira használja fel.

Az egyesület taglétszáma jelenleg 19 fõ, állandó foglal-
koztatott nincs, a tagok szabadidõben látják el azon fel-
adataikat, melyhez a sok versenyzõi év gyakorlata alap-
ján a legjobban értenek.

A motorcsónaksport mellett új terület a vitorlázás, ami ki-
mondottan Zamárdi kötöttség és a Balaton miatt alakult
ki. Elsõként célul tûztük ki, hogy a fiatalsággal megis-

BEMUTATKOZIK A VÁCI AUTÓ SPORT EGYESÜLET
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mertessük a vitorlázást és megszerettessük a Balatont
és a természetet. Egy civil szervezettel, a Zamárdi Bará-
ti Körrel közösen 2008. évben elkezdõdött a �Lurkók vi-
torlára� program, melynek keretében az egyesület tagjai
kisgyerekeket vitorláztatni visznek díjmentesen, megis-
mertetve velük a természet, a Balaton és a vitorlázás
szépségeit. 2009. évben vitorlás napközi tábor szervezé-
se kezdõdött melyen közel 30 gyerek vett részt. Ezek a
programok olyan sikeresek voltak, hogy mára már be-

épültek az állandó zamárdi nyári programtervekbe és
minden évben megszervezésre kerülnek, a gyerekek
örömére.
Reméljük, hogy közös akarattal rövid idõn belül a gyer-
mekvitorláztatás terén is olyan eredményeket fogunk
tudni felmutatni, mint a versenysport területén korábban.

Szintén új terület a kerékpáros turizmus, melynek fejlesz-
tésében rendezvények szervezésével, Zamárdi környéki
új túra útvonalak kialakításával szeretne az egyesület fo-
lyamatosan részt vállalni. Részt veszünk a �Balatonkör
2015� rendezvény szervezésében, mely ebben az évben
Zamárdi központtal kerül megrendezésre. 

Az egyesület �önellátó�, az élsportot támogató szponzo-
rok céltámogatásán kívül vállalkozásai még biztosítják
fennmaradását, remélhetõleg még hosszú ideig.

Ezúttal is szeretnénk felajánlani tudásunkat minden
olyan területen, amely a város, Zamárdi számára segít-
séget jelenthet.

Egyúttal kérjük a város lakosságát, hogy továbbra is tá-
mogassa sportegyesületünket, céljai elérésében.

Üdvözlettel
Margó György Váci Autó SE 

elnöke
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Február hónapban
Zamárdi

csütörtök 18 óra
szombat  18 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 18 óra
vasárnap 10 óra

Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
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Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária
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Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
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Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,

könyv, újság bekötését

valamint oklevél,

vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

06-20/9615-834, mvarnagy@freemail.hu Várnagy

Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák


