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Önkormányzati hírek

Felhívás

Olyan zamárdi családok jelentkezését várjuk, amely-
ben olyan felsõ tagozatos vagy középiskolás gyer-
mek van, aki német nyelvet tanul, és szeretnének
részt venni egy csereprogramban.
A Németországban található Malsch testvértelepülé-
sünk új polgármester asszonyával, Frau Sibylle Wür-
fellel szeretnénk új alapokra helyezni a testvérvárosi
kapcsolatot, és ennek keretén belül a jövõben szoro-
sabbá fûznénk a két településen élõ gyermekek és
családok kapcsolatát. 
Ezért kérem, hogy jelentkezzenek azok a családok,
akik szeretnének részt venni ebben a programban,
vendégül látnának a nyár folyamán egy-egy malschi
gyermeket.
Természetesen a vendéglátó gyermekeknek a jövõ-
ben lehetõségük lesz kiutazniuk Németországba. 
A feltételek és a részletek kidolgozása folyamatban
van. A jelentkezéseket kérem Baller Zsuzsanna Tour-
inform Iroda vezetõ részére eljuttatni (Zamárdi, Kos-
suth Lajos utca 16., telefon: 84-345-290,
e-mail: zamardi@tourinform.hu) 2015. május 31i-g.

Csákovics Gyula polgármester

Malschi látogatás

Március 30-án kétnapos villámlátogatásra érkezett hoz-
zánk Sibylle Würfel, Malsch újonnan megválasztott pol-
gármester asszonya Hermann Frank hivatalvezetõ kísére-
tében.
Polgármester asszony a képviselõ-testületi ülés után talál-
kozott Zamárdi város képviselõ-testületével. A vacsorán
részt vett Werner Knopf leköszönt polgármester és felesé-
ge.
A kétnapos itt-tartózkodás alatt polgármester asszony is-
merkedett a településsel, és a tárgyalások során meg-
egyeztünk abban, hogy új alapokra helyezzük a két tele-
pülés kapcsolatát. 

Csákovics Gyula polgármester

Lakossági fórum

Zamárdi Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2015. május 22-én, pénteken
18 órakor

lakossági fórumot tart a Közösségi Házban
(Zamárdi, Honvéd utca 6.).

Mindenkit szeretettel várunk.
(Várjuk azokat is, akik a facebookon elõ-
szeretettel posztolnak. Jöjjenek el, és osz-

szák meg véleményüket velünk is.)

Csákovics Gyula
polgármester

Brutális támadás Zamárdi közössége ellen

Zamárdi Város Önkormányzata ismeretlen tettes ellen
tett feljelentést a rendõrségen. 
A zamárdi újszülöttek ligete barbár vandalizmus áldozata
lett. Valaki vagy valakik szándékosan gázolajjal locsolták
be a fák tövét, néhány fát pedig brutálisan kettéfûrészel-
tek, derékba törtek. 
Zamárdi Város Önkormányzata mélyen elítéli ezt a van-
dál rongálást.

Csákovics Gyula polgármester
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a zamárdi állandó lakosokat, hogy a Balaton Sound szervezõi és Zamárdi Város Önkormányzatának
megállapodása alapján ebben az évben is a lakosok részére 300 db kedvezményes bérletet biztosítunk.
A kedvezményes bérletek 25.000,- Ft-ért lesznek megvásárolhatók. Az elõzõ évekhez hasonlóan családonként kettõ
jelentkezést fogadunk el.
A kedvezményes bérletigénylést 2015. május 26-28 között lehet jelezni személyesen a polgármesteri hivatal portáján.
Kérem, hogy a jelentkezéskor személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.

Csákovics Gyula polgármester

KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

május

alkalmi programok, események:
6-a, 9:00-: Szilvi- használtruha-vásár
7-e, 9:00-: vegyes vásár
7-e, 17:00: A Ránki György Zeneiskolába járó zamár-

di diákok koncertje 
13-a, 9:00-: vegyes vásár

16-a: Szezonnyitó Városi Fõzõverseny a
Balatonparti rendezvénytéren:

- Gyerkõcprogram (népi játékok parkja): 11:00-16:00
- Szép Bence, a világ legügyetlenebb bûvésze: 12:30-

- Kajárpéci Vízirevü: Ökológiai �Mezétlábnyom� �
környezettudatos rádiójáték 3D-ben: 14:00-

- Gubányi Kata: kézmûves játszóház: 14:00-18:00
- A fõzõverseny eredményhirdetése: 15:00-
- Oszvald Marika operettmûsora: 16:00-
- Kudumba interaktív dobshow: 17:00-
- Freakend zenekar 17:30 � 

Mûsorváltozás az idõjárás, esetleg a fellépõ kérése
okán elõfordulhat.)

18-a, 9:00-: vegyes vásár 
22-e, 17:30: Színházi járat Veszprémbe �

Dürrenmatt: A fizikusok
22-26-a: A Zamárdiból induló Feltámadási menet 

érkezése Csíksomlyóra

24-e, 16:00-: Pünkösdi vigasság a Jegenye
téren:

- Gyerkõcprogram (népi játékok parkja kézmûves 
foglalkozással): 16:00 � 20:00

- A Történelmi Bajvívó Egyesület bemutatója,  
majd próbatételek: 16:00 � kb. 17:30

- Rosta Géza gyermekmûsora: 17:00
- Aranygyapjú Társulat Szent György-játéka: 18:00-
- Harangozó Teri kedves dalait énekli: 19:00-
- Hawaii Duó tánczenéje: 19:40- 

(Mûsorváltozás az idõjárás, esetleg a fellépõ kérése 
okán elõfordulhat.)

28-a, 17:00: A Berkenye-kör könyvbemutatója
29-e, 9:00-: vegyes vásár
június 4-e, 18:00: Trianoni / A magyar összetartozás
napi megemlékezés a Szabadság téri emlékmûnél

A Közösségi Házban vagy ahhoz kötõdõ mûködõ
közösségeink:
Jóga, Nõi kórus, Polgári Asztaltársaság, Berkenye Helyi
Alkotómûvész Kör, Gyermek rajzszakkör, Egészségõr
Egyesület, Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja,
Nyugdíjas klub, Kézimunkázó klub. Örömmel fogadnak
új tagokat, jelentkezõket mindnyájan! 

Beszámolók, hírek:

� A lapzárta miatt az idei Ki mit tud? � gálánkról és a Millner � Eifert Népmûvészeti Gyûjtemény ünnepélyes meg-
nyitásáról a Hírmondó következõ számában írunk.

� A húsvét elõtti kézmûves játszóházunk nagy örömünkre igen látogatott volt! Körülbelül harmincan szorgoskod
tak így is, készülve a világ legnagyobb horderejû ünnepére!

� A városi eseménytárban is szereplõ Feltámadási menet zamárdi indulásáról külön cikkben emlékezünk meg.
� A Berkenye-kör szervezte az idei költészet napi programot. Szó és zene, létünket ábrázoló gondolatok felolvas-

va vagy énekelve, röviden így foglalhatjuk össze a színvonalas találkozót! Jó megtapasztalni, hogy sokan van-
nak Zamárdiban, akik - most éppen a vers által - nemcsak nézni, de látni, érteni és érezni is szeretnék létünket.

� Könyvtári vetélkedõnk most is izgalmas, derûs versengést takar, és persze, az Édes Anna címû regény alapos- 
megismerését. Egy csapat gyõzött, és minden versenyzõ nyert!

Ez úton mondunk hálás köszönetet a Sulák Cukrászdának � Kiss Istvánnak és feleségének, Zsuzsának -,
hogy idén is, mint a korábbi években, szponzorai a Ki mit tud? � gálánknak. Magyarán, minden fellépõ kap
tõlük most is egy fagyit !

Gál Péter (köz.ház)
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Felvidéki magyarok kérték, legyen újra, és aztán a kár-
pátaljai sors el is döntötte a hezitálást. Úgy véljük, nekik
anyagi és lelki segítségre, együttérzésre egyaránt szük-
ségük van. Az utóbbit jelenti kezdeményezésünk is. A
Feltámadási menet idei eszmeisége a következõképp fo-
galmazódott meg:

Minden nép, köztük a magyar, az Atya gondviselõ
szeretetére méltó.
Minden személy Jézus Krisztusunk üdvözítõ áldoza-
tának megajándékozottja.
Minden nyelv, így a magyar is, rendeltetését tekintve
a Szentlélek - családot, közösséget, nemzetet, embe-
riséget - egyesítõ erejének sajátos és tiszteletre mél-
tó eszköze. 

Úgy véljük, a fenti három tételben egyszerre jelen van az
Isten adta egyetemes és nemzeti-népi szabadság igen-
lése, a globalizációs és a célzott nemzeti-népi elnyomás
elutasítása. A Jóistenhez tartozás egységének vágya és
a népek történelmi, kulturális különbözõségének ténye,
értéke. Következzék egy kis ízelítõ a Feltámadási menet
eddig történt eseményeibõl:

Zamárdi:
A zamárdi Csíksomlyói Szûzanya � szobor mellõl elin-
dult a Feltámadási menet a Csíksomlyói Szûzanya õsi
hajléka felé! A húsvétvasárnapi ünnepi szentmise végén
Kocsi György plébános atyánk áldotta meg a feltámadá-
si jelvényt, amelyre egy egyetemista diáklány, Széles
Ágota kötötte fel a zamárdi szalagot. (A jelvényen az írás
egy régi, csíksomlyói, Máriát köszöntõ ének egy sora:
�Jöttünk látásodra�. 38 fõs csoportunk gyalog zarándo-
kolt el Füredre, s a plébániatemplomban átadtuk a jel-
vényt a helyieknek.

Balatonfüred � Veszprém:
� Az ima után újult erõvel vágtunk neki az erdõnek,
ahol kb. 10 km-t tettünk meg, telve bizakodással és sok-
sok jókedvvel. Az imák és énekek között
volt egy fél óra szilencium is, amikor nem volt szabad

beszélni, de talán ez volt a legnehezebb.... Szóval na-
gyon jó út volt az erdõben, és még a szél sem fújt any-

nyira, mint amikor kiértünk Veszprémfajszra. A Kálvárián
olyan erõs volt a szél, hogy szinte a kereszt alatt megáll-
ni is alig tudtunk. Lefelé jövet a veszprémfajszi asszo-

nyok invitáltak be bennünket otthonaikba, hogy egy ki-
csit átmelegedhessünk. Friss kaláccsal, sok-sok sütivel
és üdítõvel, meleg teával vártak bennünket. Közben nem

gyõzték sorolni, hogy miért is kérik õk is az imát. Ezért
indulás elõtt velük is imádkoztunk és énekeltünk - beme-
hettünk a veszprémfajszi Szent Mihályról elnevezett
templomukba, amivel jogosan büszkélkedhettek, - hisz
mint egy kis ékszerdoboz, olyan fenségesen szép, és
nyugalmat, békességet árasztott. A helybeliekkel imád-
koztunk, s majd ezt követõen - búcsúzóul egy szép
húsvéti éneket énekeltek nekünk, amelyet még nem hal-
lottunk soha. A 3 km-re lévõ Nemesvámoson a Magyar
Szentek kápolnájában énekeltünk és imádkoztunk. Itt is
finom forró teát kaptunk. Ekkor elkezdett esni a hó, ami
szerencsére nem sokáig tartott, mert a nap erõsebb volt.
A szél viszont keményen fújt a fennsíkon. � A veszpré-
mi viadukton átmenve a Szent László-templom harang-
jára vonultunk be, nem tudom könnyek nélkül ezt leírni.
Énekelve - gyõzelemrõl énekeljen napkelet és napnyu-
gat ... 

Hegyeshalom:
Hálát adunk a Gondviselésnek, hogy a mai napon együtt
köszönthettük Árpád-kori templomunkban a 70 éve vér-
tanúhalált halt Boldog Apor Vilmos gyõri püspök erek-
lyéjét, - véres ingének egy darabját,  - valamint a
Zamárdiból húsvét vasárnapján útjára indult, Kárpátalján
át pünkösdkor Csíksomlyóra érkezõ Feltámadási ke-
resztet. Az ereklye és a jelvény jelenlétében ünnepélyes
emlékmisével és imaórával adtunk hálát azért a �véletle-
nért�, hogy a két ereklye templomunkban találkozhatott.
E találkozás emlékére a Feltámadási kereszten elhelye-
zett, a feltétel elõtt Boldog Apor Vilmos ereklyéjéhez
hozzáérintett nemzeti színû szalagra mi mást is írhattunk
volna üzenetként, mint Boldog Apor Vilmos püspöki jel-

Újra elindult Zamárdiból a Feltámadási menet

Feltámadási jelvény a zamárdi indulás elõtt

Zamárdiak a szántódi átkelés elõtt
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mondatát: �A kereszt erõsíti a gyengét és szelídíti az erõ-
set.� E gondolatok jegyében szeretettel bocsátjuk továb-
bi útjára e csodálatos, Árpád-kori motívumokkal ékesített
Feltámadási szárnyas keresztet, kérve a Boldogságos
Szûz Mária - Babba Mária, valamint Boldog Vilmos püs-
pök hathatós segítségét, áldását és kegyelmét az útja
során érintett minden közösségre, különösen Kárpátalja
szenvedõ magyarságára és a pünkösdi csíksomlyói bú-
csú minden résztvevõjére. A hegyeshalmi r.k. egyház-

község plébánosa � Szalay Kálmán esperes � és az egy-
házközség hívei. 

Hetény � Karva � Helemba (Felvidék)
Szeretettel tudatom, hogy tegnap megtörtént a Feltáma-
dási jelvény fogadása Hetényen, Nt. Écsi Gyöngyi hirde-
tett igét, az önkormányzat képviselõi vették át a jelvényt,
s kötötték fel a szalagot. Délután 5 órára vittük Karvára,
ahol Elek László esperes úr és a karvaiaik nagy szeretet-
tel fogadták. Ma délelõtt fél tízkor pedig vitték Helem-
bára, ahol Farkas Zsolt plébános úr és a polgármester
asszony fogadták nemcsak a jelvényt, de egy emlék-
könyvet is, melyet Karaffa Attila atyáék indítottak el a Fel-
vidéken Dunaszerdahelyrõl, s kérték, hogy a stációtele-
pülések írják bele a fogadás menetét, s esetleges egy -
egy üzenetet.
Az idei Feltámadási menet Kárpátalján vagy másfél hét-
re megáll. Reményeink szerint ott, az alatt az idõ alatt a
felkötött szalagok által mintegy összegyûjti a feltámadá-
si jelvény a kárpátaljaiak imáit, kéréseit, amelyeket aztán
õk visznek el pünkösdkor Csíksomlyóra, kérve Égi Édes-
anyánk és Szent Fia segítségét. Mi, zamárdiak pedig re-
méljük, hogy kárpát-medencei hatókörû kezdeményezé-
sünk csíksomlyói záró mozzanatán képviselõink által új-
ra részt vehetünk! Annál inkább, hiszen a zamárdi Csík-
somlyói Madonna szobortól az õsi szoborig tart egyszer-
re e fizikai és lelki zarándokút! 

(Gál P)

ISKOLAI HÍREK

Március 25-én Kaposváron a megyei német nyelvi

versenyen 3 tanulónk vett részt. HORVÁTH BALÁZS elsõ

lett a nyolcadikosok között, VARGA KATA a 3., Csonka

Regina (7.o.) a 7. helyen végzett.  
Március 27-én pénteken délután zajlott a Bendegúz megyei

nyelvészverseny. MAKLÁRY NÓRA (1.o.) és HORVÁTH

MIRJAM ( 7.o.) megyei LEGJOBB lett, nem találtak
legyõzõre. GÁL PÉTER (8. o.) a második, Walter

Dominika (6 o.) a 4. helyet szerezte meg. Iskolánkat a
szegedi országos versenyen Mirjam és Nóra képviseli.
31-én a nyuszi hozzánk is ellátogatott. A kicsik között volt

nagy rohanás: nagy izgalommal keresgélték az elrejtett
ajándékokat.

Április 1-7 között a tavaszi szünet kissé rövid volt.
9-10-én szebbnél szebb ásványban gyönyörködhettünk, a
természet csodákra képes. Persze pénztárcáink is laposab-
bak lettek�
11-én Marcaliban 4 diákunk törte kobakját a Kalmár
matekversenyen.
14-én 36 ünneplõbe öltözött diákunk izgult a könyvtárban
megrendezett városi szavalóversenyen. A zsûri elnöke
Csákovics Gyula polgármester úr volt, aki könyvutalvány-
nyal jutalmazta a legügyesebb versmondókat.

Hegyeshalomban Apor Vilmos ereklyéje
és a feltámadási jelvény
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15-én zajlott a körzeti alapmûveleti matematikaverseny
Siófokon. A környék általános iskolái között nagyon
szépen szerepeltek diákjaink. PAPP ZSOMBOR neve jól
cseng matekos körökben, itt ezúttal sem talált legyõzõre.
Retki Botond és Horváth Mirjam a második, Nagy Gergõ
és Kabály Tamás a 4., Csikós Péter, Nagy Balázs az 5.
helyen végzett. 
Szintén e napon gyönyörködhettünk a balatonföldvári
zeneiskolában tanuló diákjaink bemutatójában. Reméljük,
sokan kedvet kaptak tõlük a zenéléshez.

16-17-én zajlott a leendõ 1. osztályosok beiratkozása
18-án Pécsre indult a Mozaik tanulmányi verseny országos

döntõjébe jutott 4 tanulónk. Német nyelvbõl HORVÁTH

Balázs, fizikából PAPP Zsombor az 1-6. helyen végzett, õk
meghívót kaptak a szegedi eredményhirdetésre.
Csonka Regina és Szabó Petra is a legjobb 20 közé került.

18-án a Simonyi helyesírási verseny megyei döntõjét
Kaposváron rendezték. 

22-én Nagyberényben a Föld napi rendezvényen vett
részt minden osztályból 1-1 tanulónk.
23-án szülõi értekezletek zajlottak iskolánkban. 
A Kenguru megyei matematikaversenyben szereplõ diák-
jaink eredményei:
Kabály Tamás   1.    Gál Péter  3.

Retki Botond    4.     Szentkuti-Kiss Örs 5.

Papp Zsombor  5.     Horváth Balázs 7.

A Zamárdi Fekete István Általános
Iskoláért Alapítvány

2014. évi eredménye

Adatok ezer Ft-ban
Összes tevékenység bevétele:
Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás:
-Támogatás magánszemélytõl: 0
-Kamatjóváírás bevétele: 3
-Vállalkozási tevékenység bevétele: 0

Összes bevétel: 3

Alapítványi tevékenység költségei, ráfordításai:
-Tanulók támogatása 86
-Bank-, posta-, egyéb költségek 23
-Értékcsökkenési leírás: 41

Összes költség: 150

Alapítvány 2014. évi vesztesége:                     - 147

Zamárdi, 2015. április 15.

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatják
alapítványunkat.

Alapítvány Kuratóriuma
Adószám: 18775882-1-14

A városi szavalóverseny eredménye:

1-2. o.:1. Ambrus Emese
2. Péter Kincsõ
3. Tuli Benjamin

3-4. o.:1. Pintér Jázmin
2. Orosz Benedek
3. Iberpaker Anna
Különdíj:Szentkuti-Kiss Örs

5-6. o.:1. Papp Veronika
2. Simonyi Diána
3. Szabó Petra

7-8. o.:1. Vorosilov Veronika
2. Horváth Mirjam
3. Gál Péter
Különdíj: Csehi Gréta

H.J.



Május 1-tõl - Horgászjegy (területi jegy) értékesítéssel bõ-
vítette irodánk a szolgáltatásait.
Az alábbi jegytípusok vásárolhatók: 
Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-
Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-
Felnõtt általános 10 napos: 18.000,-
Felnõtt általános 72 órás: 7.500,-
Felnõtt általános 24 órás: 4.000,-
A vásárláshoz szükséges az állami horgászjegy!!

- Május 16. Fõzõverseny és szezonnyitó
Idén is számítunk fõzni vágyó csapatok részvételére a fõ-
zõversenyen. 
Jelentkezésüket 2015. május 10-ig várjuk irodánk elérhe-
tõségeinek bármelyikén.
Helyet, sátrat, tûzifát, asztalt, padot csak így tudunk bizto-
sítani (korlátozott számban). 
Az alapanyagokról, egyéb kellékekrõl mindenkinek magá-
nak kell gondoskodnia. 
Május 16-án 8:00 órától lehet a helyeket elfoglalni; a zsûri
12:00 órától kezdi el az ételek kóstolását.
15:00 órakor eredményhirdetés.

- Május 30.
Dobribán Géza Veterán Atlétikai Emlékverseny

Kedves Zamárdiak!
Nagykorúságába lépett
Dobribán Géza bácsi ál-
tal megálmodott veterán
verseny. Idén május 30-
án 18. alkalommal látjuk
vendégül az atlétikai tár-
sadalom idõsebb képvi-
selõit. Zamárdi kedvelt
eseménye, lassan utolsó
mentsvára a vidéki ver-
senyeknek. Kérek min-
den szimpatizánst, tá-
mogatót, sportbarátot,
hogy segítse életben tar-
tani Géza bácsi emlék-
versenyét. Szükségünk
van a példamutatásra,
hogy a jövõ nemzedéke

láthassa, miként tesz a jelen és mit hagyott ránk a múlt.
Várjuk szeretettel a versenyezni vágyókat, valamint a segí-
teni akarókat!
Program: 
9.30 megnyitó; 
10.00 Dobó 5 próba � Pentathlon (benne: egyéni kalapács)
11.00 egyéni diszkosz; 

11.00 100 m; 
11. 25 200m 
12.00 távolugrás; 
12.00 egyéni súlylökés; 
12.00  800m; 
14.00 gerely egyéni és 3 próba, 
14.00 antik diszkosz; 
14.30 3000m; 
15.00 hármasugrás; 
15.30 nyeles labda;
A 2015.évi rendezvénynaptár elérhetõ az irodában, vala-
mint a www.zamardi.hu oldalon letölthetõ formában egy-
aránt.

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
-   Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
-   Zamárdi antológia: 2.000 Ft
-   Orgona CD-k: 2.000 Ft
-   Új pólók, baseball sapkák, strandtáskák érkeztek!
-   galléros póló, színes logóval, T - pólók és ujjatlan pólók
zamárdis logóval több színben és méretben, kulcstartó,
hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtáska,
bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.

Fénymásolás: 25 Ft/oldal
Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand, B.my. Lake fesztivál,
Gourmet 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:
Májusban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk kedves
Ügyfeleink rendelkezésére.

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

Baller Zsuzsanna
Gábor Krisztina

2015. május 7.oldal Zamárdi Hírmondó

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 
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ÓVODAI HÍREK

Sebõk Éva: Április

A nap az égen karikázik,
a sok pitypang a réten ázik.
Esõ esik és süt a nap,
sugáresõ és tócsa-hab,
s egy gomba,
mely éppen most kinõ,
így szól:
-  Minõ bolond idõ!

A bolondos áprilist egy bolondos nappal indítottuk. A
nyulas és a manó csoport pizsi-partyt rendezett. A
gyerekek kócosan, pizsamában, hónuk alatt kispárná-
jukkal és plüss állatkáikkal érkeztek az óvodába. Pok-
rócból és lepedõkbõl bunkert építettünk, a sötétben
diavetítõztünk, játszottunk az árnyékkal, és párnacsa-
táztunk. 
Másnap a húsvéti nyuszi járt az óvodában. A gyerekek
fûbõl, apró virágokból, ágacskákból fészket is készí-
tettek az udvaron, ebben találták meg a nyuszitól ka-
pott ajándékaikat, amiket izgatottan bontogattak, né-
zegettek. A napokon át tartó készülõdés során a gye-
rekekkel különbözõ technikákkal tojást festettünk, ki-
fújt tojásokból nyuszit, bárányt készítettünk, húsvéti
kosárkát barkácsoltunk. A tornateremben a Bodo-
bács bábszínház Nyúl Péter címû elõadását néztük
meg. A húsvéti szünet után a fiúk gondoskodtak róla,
hogy a lányok ne hervadjanak el. Az óvodába kölnivel
érkeztek, a lányok a locsolást csokitojással köszönték
meg. 
Április 10-én fogtuk a hátizsákunkat, kényelmes cipõt
húztunk, és elindultunk az idei tavasz elsõ nagy gya-
logtúrájára a Vaskereszthez. Séta közben megcsodál-
tuk az ébredõ természetet, a vadvirágokat, nagyítóval
bogarásztunk, megnéztük a vaddisznócsapdát, és a
szemfülesebbek néhány erdei állatot is láthattak. A
bátrabbak pedig a magaslesre is felmásztak az óvó né-
nikkel. A túra utolsó megállója a Kilátó volt, ahol el-
fogyasztottuk az uzsonnát, és szusszantunk még egy
utolsót, mielõtt visszaballagtunk az óvodába. A gyere-
keket kissé elfáradva, de új élményekkel gazdagodva
adtuk át szüleiknek.
Az almás csoport egy szülõi meghívásnak tett eleget,
mely a gyerekeket szintén ismereti forráshoz juttatta,
állatokat nézhettek a saját lakhelyükön, simogathat-
ták, etethették õket, ami nagy élményt nyújtott a gye-
rekeknek. 
Óvodásaink is birtokba vették a város által átadott új
játszóteret, amely a hétvégi családi kikapcsolódáshoz
nagyszerû szórakozást nyújthat. 

Ismételten felhívjuk a leendõ 3 éves gyerekek szülei-
nek figyelmét, a 2015. szeptember 1-jétõl érvényben
lévõ kötelezõ óvodai beíratásra, mely Zamárdi köz-
igazgatási területén 2015. május 11-15 között lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Barta Ilona
óvodavezetõ
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A magyar ház nagytakarítása

Hagyományunkhoz híven minden évben, így az idén is elin-
dult kilenc fõ a tavaszi nagytakarítást elvégezni
Székelyvéckére. Hétfõn kora reggel volt az indulás. A

hosszú úton megbeszéltük a munka menetét és
hatékonyságát, mindenki tudta pontosan a feladatát. Senki
sem unatkozott, mert feladat és munka volt bõven. A fiúk
az udvart és a vízszereléseket vették kézbe, a ház szépítése
és nagytakarítása a hölgyekre várt. Csodás módon az égiek
is kedveztek a munka elvégzésének.

Mindig azon dolgozunk, hogy egyre szebbé és vonzóbbá
varázsoljuk kis nyaralóházunkat, annak reményében, hogy
egyre több vendég fogja látogatni, élvezni a csendet, a nyu-
galmat,  gyönyörködni a táj szépségében, valamint a vál-
tozások felfedezésében.
Meglepetésben is volt része annak, aki nem minden évben
jut el Erdély e kis részére. Hatalmas fejlõdés van a
településen, ami az összefogást tükrözi minden területen. 

Április 8-án egy képzeletbeli sétára hívott bennünket
Jakus László a �Zamárdi és környéke az ornitológus
szemével�címû elõadása kapcsán. Elõször az ember

közvetlen környezetében
élõ madarakról mesélt ne-
künk. Többek között a füle-
mülérõl, vagy más néven a
csalogányról.
Milyen jó érzés tavasszal a
csicsergésére ébredni. Ápri-
lisban jön, és szeptember kö-
zepéig marad velünk. A telet
Közép-Afrikában tölti. 
A Balaton és környéke ma-

dárvilágának megismerése
után megállapíthattuk, hogy
igen sok faj van jelen ebben
a térségben. Megosztja a
szakembereket és a laikuso-
kat is a hattyúk jelenléte a
magyar tenger vizében. Ígé-
retet kaptunk, hogy csak eb-
ben a témakörben az õsszel
még vendégünk lesz.

A hallgatóság is bekapcsolódhatott az elõadásba,
akiket már ornitológusoknak is nevezhetünk, hiszen
nagyon sok madárnak a hangját ismerték fel. Öröm
volt hallani az iskolás gyerekek szakértelmét.
Jakus László a nádasokban és az erdõkben élõ mada-
rak bemutatásával folytatta tájékoztatóját.

Mesélt a Dél-Balatoni Magyar Madártani Egyesület
munkájáról, melynek õ is tagja. Részletes programjuk
megtalálható honlapjukon. Várnak minden érdeklõ-
dõt a meghirdetett rendezvényeikre, mint például
madárgyûrûzésre, költõládák megfigyelésére.
A több mint egy órás elõadás alatt nagyon szép termé-
szetfotókban is gyönyörködhettünk. 
Csodálatos élmény volt; köszönjük!

Tóthné Ildi

NABE HÍREK
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A stáció és a kilátó
Idegenvezetõnk Fekete Pál polgármester úr volt, aki hal-
latlan nagy szeretettel beszélt, és vezetett végig az úton,
míg fel nem értünk a Kálvária-hegy tetejére. A panoráma
és a lenyûgözõ hegyláncolat, amit ott lát az ember, a nyu-
galom szigetét tükrözi. Itt volt a kilátó, de ez áthelyezésre
kerül a mellette húzódó hegy tetejére. A kilátó helyére egy
kis kápolna készül. Hatalmas terv és még nagyobb szeretet,
összefogás mutatkozott a megvalósítás iránt. A munkála-
tokat már el is kezdték, így hamarosan csodálói is lehetünk.
Beszélgetésünk során rádöbbentem, hogy csodák vannak,
ha van szeretet, béke és összefogás az emberek szívében,
lelkében. Kívánjuk, hogy céljuk és tervük támogatókra
találjon, mert ezt mind támogatásból valósítják meg. 
Ezért ajánlanám a székelyvéckei magyar házat a város
lakóinak, hogy minél többen ismerjék meg
testvértelepülésünket és csodálatos környezetét.

Csoportunknak még volt feladata: Csíkszentmártonban
felkerestük Birtalan Sándor tanár urat, aki történelem- és
vallástan szakos tanár a gyimesfelsõloki Domokos Pál
Péter általános iskolában. Az iskola négy tanulója kisfilmet
készített a NABE csoportunk által meghirdetett Víz �napi
Balcsi Parti rendezvényre. Segítõ tanáruk Antal Tünde
volt. A diákoknak és a tanároknak átadtuk az ajándékot.
Az iskola �Vigyázz rám!� óriás-társasjátékot kapott, így
köszöntük meg munkájukat. Birtalan Sándor felejthetetlen
élményt nyújtott számunkra, egy úz-völgyi kirándulással;
nagyon köszönjük neki és segítõinek.
Van még egy határon túli kisfilmünk, melyet a
Csíkszeredában élõ Turcza Hunor készített és küldött ren-
dezvényünkre. Vele személyesen találkoztunk, így
megköszönhettük munkáját és átadtuk a részére készített
ajándékcsomagunkat.

Csákovics Gyula polgármester úrnak és az önkormányzat-
nak köszönjük, hogy biztosította számunkra a kiutazást és
az ott-tartózkodást, nagyon nagy segítség volt. A véc-
keieknek a vendéglátásért és a kedvességükért hálásak
vagyunk. Köszönöm mindazoknak, akik a székelyvéckei
ház takarításában munkát vállaltak, és lelkiismeretesen,
szorgalmasan dolgoztak. 
Ezúton kívánok mindenkinek jó egészséget, további jó
munkát, összefogást és szeretetet.

Köszönettel Kajdi Tiborné

Zamárdiak kis csoportja testvértelepülé-
sünk, Székelyvécke polgármesterének, Fe-
kete Pálnak átadta adományát a Kálvária-
hegyen épülõ kápolna számára. Egy keresz-
tet, amely a következõ személyek anyagi tá-
mogatásával valósulhatott meg.

Bemné dr Schneider Mária
Hajduné Pápai Mária

Hirschmann Attila
Horváth Ferenc

Huszár József
Kajdi Tibor

Kalmár Imréné
Kiss Csabáné

Kiss Jenõ 
Kiss Jenõné

Massányi Zsolt
Matyikó Zsuzsa

Rezi Gáborné
Strasszer Imre

Tóth Gábor
Köszönet érte!
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Egészségõr Egyesület hírei

Bagdi Bella � koncert április 11-én, a költészet napján

�Tele van hálával a szívem, hogy megismerhettelek
Benneteket. Az a szeretet, ahogy fogadtatok, leírhatatlan.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Áldás az egyesületre, a
munkátokra, a szolgálatotokra. �
A mûvésznõ vendégkönyvünkbe írt kedves sorai, akárcsak
a kétórás teltházas zenés elõadás számunkra is felej-
thetetlen élmény volt. Álljon itt bizonyítékul néhány
vélemény:
�Jó volt látni és hallani, hogy ennyi ember � fiatalok,
idõsek, házaspárok � együtt énekeltek.
A kánon különösen jól hangzott. A koncert résztvevõi
tudták, mire számíthatnak, és nem csalódtak várakozásuk-
ban. Szívesen vennék a folytatást. / Kriszta/
�Kicsit tartottam a programtól, hogy túlságosan erõltetett,
túlontúl pozitív lesz. Kellemesen csalódtam. A hegedû
nekem nagyon feldobta a dalok hangulatát. Bella minden
mondata, mozdulata természetes volt, szívbõl jött.� /Reni/
�A szeretet tanítása, tanulása dalokkal mantrázva! Mit is
mondhatnék? Felemelõ volt!
Hiszen szeretetünk a szívbõl egyenesen a szívbe tart.�
/Zsuzsa/
� Ha el akarsz menekülni az elõl, ami szorongat, nem
máshol, hanem másnak kell lenned!- Seneca gondolatait
juttatták eszembe Bella mondatai és dalai. Tanítást kaptunk
a szeretetrõl,  arról, hogyan fogadjuk el magunkat és
másokat. /Szani/
� Nagyon szeretek énekelni, de nem igazán tartom jónak a
hangomat, így csak ritkán engedem szabadjára. Bella zené-

je kapcsán rájöttem, hogy � ehhez az örömöt hozó, öngyó-
gyító � énekléshez nem hang kell, hanem nyitott lélek. Ha
az ember leteszi a gátlásait, akkor a hang és az együtt ének-
lés csodája is megérkezik. /Gerti/
�Hálás köszönet Szili Zsuzsának a kezdeményezésért, és az
Egészségõr Egyesületnek a szervezésért. /Reni!
Kedves Bella! Mi mindnyájan Neked és zenésztársaidnak
köszönjük az élményt. Úgy érezzük, a Veled töltött est hoz-
zájárult ahhoz, hogy a világ velünk is jobb legyen!
Kérjük, adója 1 százalékával támogassa tevékenységünket.
18152614-1-14

Köszönjük: Egészségõr Egyesület

Véradók, figyelem!

Két év kihagyás után 2015. június 6-án ismét kirándulást
szervezünk véradóink számára. Választott úticélunk: Ópusz-
taszer. Véradók számára a buszköltség ingyenes, családtag-
oknak, gyermekeknek némi hozzájárulást kell fizetni. A belé-
põket mindenki maga vásárolja. Ezen a napon NyílzáporNyílzápor
és Íjásztalálkozóés Íjásztalálkozó is lesz az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban. Árpád-kori haditábor, kézmûves bemutatók
és vásár, koncertek várják az érdeklõdõket. További felvilágo-
sítás és jelentkezés a polgármesteri hivatalban, Szabóné Eri-
kánál és Bodó Juditnál, munkaidõben a 348-400 és 348-711
telefonszámokon május 11-ig.
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ZAMÁRDI GYERMEKNAP 2015
TÖLTSÜNK EGYÜTT EGY VIDÁM NAPOT GYERMEKEINKKEL!

Idõpont: 2015. május 31. vasárnap

Helyszín: a régi fizetõs strand füves területe és a szomszédos VSZ üdülõ (HethLand kft.)

Program:
09.00-10.30 Bodó Iván, a �Balaton Matula bácsijának� gyermekfoglalkoztató programja.

-filmvetítés és elõadás a Balaton és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkélõvilágáról, 
-a Balatonban élõ halak bemutatása óriás akváriumokban,
-interaktív játék
Helyszín: a HethLand Kft. ebédlõje, terasza és parkja.
Program után halburger kóstoló üdítõvel.

Szórakoztató játékok kis csoportokban (pecázás, társasjátékok)
Helyszín:a régi fizetõs strand füves területe.
Vendégeink lesznek még: arcfestõ, lufibohóc és Harencsár László mesemondó.

10.30-11.30  HOLLÓ EGYÜTTES koncertje.  

11.30-13.30 Közös ebéd � A Zamárdi Önkormányzat vendégül látja a programokon résztvevõ gyerekeket és 
szüleiket egy közös ebédre.

(A menü elkészítésérõl az Egészségõr Egyesület tagjai gondoskodnak
menü: gulyásleves, palacsinta, üdítõ).
Akik a játékokban nem vesznek részt, illetve más településrõl, szállodából érkeznek, támogatói 
díj ellenében (500.-Ft) részesülhetnek a menübõl a készlet erejéig.
Az ebédeltetést 2 turnusban bonyolítjuk le, az elsõ turnusban ebédelõ 10-14  éves gyerekek szá-
mára 12.30-tól �horgász suli� programot szervezünk,  melyhez horgászbotot, csalit, oktatót a 
HethLand Kft. biztosít.

13.30-15.30  Vidám játékos vetélkedõk családoknak, gyerekeknek sok nyereménnyel.

16.00 A játékos vetélkedõ eredményhirdetése.
A rendezvény támogatói:
Zamárdi Város Önkormányzata, HethLand Kft., Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., A Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI), Czer Klári (minigolf), Marity Tibor (ugráló vár), Váci Autó Se. (tárgy-
nyeremények és vitorláztatás), Elter Imre- Imre Büfé (palacsinta-kupon ), Puller Imre � Sarki Büfé ( lángos-
kupon ), Tourinform Iroda,Wellamarin.
A rendezõ  civil szervezetek ( Egészségõr Egyesület, Zamárdi Baráti Kör, NABE, HethLand Kft., valamint
az óvoda munkatársai és az iskola tanárai )  szeretettel várják  a zamárdi családokat.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET VEZETÕSÉGE



Meghívó
Szivárványkapu
mesekönyv bemutató

2015. május 28.  
csütörtök 17 óra

Helyszín: Közösségi Ház

akik megrajzolták a
könyvet,
Bachus Chris
Darai Dorottya
Erdélyi Réka
Gyetvai Miklós
Haupt Minna 
Hegyi Gergely 
Kamondi Kitti
Kovács Dalma 
Podráczky Bianka 
Szekeres Viki 
Tóth Norbert 

2015. május 13.oldal Zamárdi Hírmondó

TÚRÁRA hívás
2015. május 10.

Madarak és fák napja

Cél: Tótokilap 

Kovács Gábor a �Tótokilap� címû könyv szerzõje és
Hirschmann Attila vezetésével

Gyülekezés: Szamárkõ
Indulás: vasárnap, de: 9 óra
A pihenõhelyen: étel, ital, falatozás
Készenléti autó: igény szerint
Jelentkezés május 8-ig:  06-20-9949-201
Szakáli Anna
Távolság: 8,3 km kb 2 óra
Rossz idõ esetén a túrát az õszi idõszakra áthelyezzük.
Berkenye-kör

Németh Imre emlékkiállítás elõzetes 

2015. július 4-i megnyitóval a zamárdi Berkenye-kör Né-
meth Imre emlékkiállítást rendez. Németh Imre alkotá-
sai sok ismerõsnél, barátnál, rokonnál és vásárlónál meg-
találhatók. A kiállítás anyagának összeállításához kérjük
szíves segítségüket. A kiállításra kölcsönadott képek fel-
ajánlhatók a berkenye2013@supraktv.hu e-mail címen, a
06-20-9949201-es mobil, illetve a 84-696681-es vonalas
telefonon. A képeket a kihelyezés elõtti napon rendsze-
rezzük, a beszállításkor sorszámozzuk, ellátjuk a tulajdo-
nos nevével, címével és átadás-átvételi jegyzékre vesszük. 
A kiállítás megnyitóján a kép tulajdonosától a képhez
vagy az alkotóhoz kapcsolódó történetet szívesen meg-
hallgatnánk. A kiállítás anyagához már olyan képekrõl is
érkezett felajánlás, melyek eddig még nem szerepeltek
kiállításon. Várjuk a további felajánlásokat.   
A kiállítás helyérõl, a megnyitó kezdési idejérõl plakáto-
kon és a ZTV-ben a késõbbiekben adunk tájékoztatást.

Berkenye-kör/Szani

BERKENYE KÖR HÍREI

és akik támogatták a
kiadást:

Bodrogi Éva 
Bemné dr Schneider Mária 
a város elöljárói 
támogatóink meghívó szerint
a Berkenye-kör tagjai
és a külön meghívottak

(A könyv árából származó bevétel egy része az iskolának
kerül felajánlásra.)

A színes képekkel díszített könyv ára 2000 Ft/ db

A tiszteletpéldányok átvételére várjuk azokat,
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A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület zamárdi
csoportjának évi rendes
közgyûlésén (2015. március
4.) vezetõségválasztás tör-
tént, mivel a mindenki által

ismert és szeretett vezetõ és vezetõhelyettes
Schrödl Károly és Göndöcs Lajosné elhalálozott.
A 7 tagú csoport egyhangúlag választotta meg új
vezetõnek Takács Tünde Évát és helyettesnek
Olasz Lajosné Göndöcs Zsuzsát, akik híven folytat-
ják elõdeik útját. 

Mûködésünk ismertetéseképpen tájékoztatásként
2014. évben karácsonyra 60 csomagot tudtunk
osztani Zamárdi-Balatonendréd-Tóközpuszta vo-
natkozásában. Még karácsony elõtt alma és bébi-
étel-juttatásra is sor került.
Ez évben margarin, Béres csepp és Lándzsás útifû
szirup, valamint burgonyajuttatást végeztünk a cso-
portra rászorulók részére, mindezt házhoz szállítva.

Mûködésünk célja a rászorultság és a szegénység
enyhítése Isten segítségével.
Akik mûködésünk 17 éve alatt megtapasztalták te-
vékenységünket, azok tudják, hogy mi a legszigo-
rúbb feltételek mellett dolgozunk, pénz nélkül.
Csoportunk mint minden évben, 1 héten át a szán-
tódi Spar szupermarketben gyûjtött tartós élelmi-
szert. 
Itt köszönjük meg azoknak a hûséges adományo-
zóknak, akik éveken át támogatták csoportunkat
adományaikkal (köztük ismert vállalkozók, helyi és
vidéki, valamint fõvárosi családok), akik megbíznak
bennünk.

�Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van tele. A
szeretethez nem kell teli erszény.�
(Szt. Ágoston)

Az MMSZ zamárdi csoportja

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület zamárdi csoportjának hírei



�Az egyetlen valami, amibõl mindig több
lesz, minél többet adunk belõle, a

szeretet!�
/Ricarda Huch/

A fenti mottó jegyében zajlott április
18-án Kaposváron az Egyházmegyei Karitász-nap. Nagy
Dóra, a Somogy megyei Karitász új vezetõje elsõ alka-
lommal hívta össze a hozzá tartozó karitász-tagokat, ön-
kénteseket; mintegy hatvanan jöttünk össze.
A bevezetõ üdvözlés, programismertetés után Varga
László - �Laci atya� -, a kaposvári Szent Imre-templom
plébánosa beszélt a karitatív munka mikéntjérõl: szépsé-
gérõl,, nehézségeirõl, a benne rejlõ kegyelemrõl, amely
�olyan, mint a víz: a legmélyebb pontokat keresi.�
Az irgalmas szamaritánus példáját hozta fel, aki lehajolt
az elesetthez, egy szintre került vele, vállalva annak koc-
kázatát, hogy rossz hírbe kerül.
�Jézust sokszor megpletykálták - idézem õt -, mert szó-
ba állt a szegényekkel.�
Elmondta, hogyan fogadta be a mozgáskorlátozott/szel-
lemileg sérült embereket, s hogy november óta napi 300
adag ételt osztanak a rászorulóknak a plébániáján. Ta-
nulságos gondolatait órákig elhallgattuk volna, de 60
perc után - mint mondta - �...letelt az idõ.�
A megyében mûködõ csoportok rövid beszámolója kö-
vetkezett. A Balaton-parti települések közül - rajtunk kí-

vül - Balatonboglár, Balatonlelle és Siófok képviseltette
magát. A hátralévõ idõben olyan fontos kérdésekrõl volt
szó, mint az élelmiszer - és adománygyûjtés, ruhaosztás,
szaksegítség, együttmûködés más társszervezetekkel, te-
lepülési programok. Ez utóbbi témában �eldicseked-
tem�, hogy a városi olvasási vetélkedõnkön - Kosztolányi
Dezsõ: Édes Anna - elsõ helyezést ért el a Karitász csa-
pat.
Elhangzott egy kérés, felhívás: a Karitász dioptriás
szemüveget gyûjt a nagy szükségben élõ kárpátaljaiak
részére. Ha valaki még nem dobta ki a �rossz� - mert
újat kellett felíratnia - szemüvegét, szívesen fogadjuk.
Még nem érkezett felajánlás a nagy méretû nõi fehérne-
mût illetõen; továbbra is várjuk...
Köszönettel veszünk élelmiszer - és ruhaadományokat,
melyeket minden hónap elsõ hétfõjén - 14-16 óráig - le-
het behozni a Fõ utca - Honvéd utca sarkán található
termünkbe. Idõpont-egyeztetéssel természetesen más-
kor is megoldható.

Telefonszám: 348 - 524
Számlaszámunk: 50800221 - 10007606

Bemné Schneider Mária
Karitászcsoport-vezetõ

2015. május 15.oldal Zamárdi Hírmondó

KARITÁSZ HÍREK



Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2015. május

Április hónapban
Zamárdi

csütörtök 19 óra
szombat  19 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
vasárnap 11:30

Balatonendréd
péntek 19 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
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2015. május 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu

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

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

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:

Fürjes Kertészet megrendezi

hagyományossá vált egynyári virágvásárát

Zamárdi város piacán

2015. május 9 és 10-én reggel 8 órától.


