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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKSzakáli Anna: Ádventi csendesség

Boldogulást keresve, utakat járva,
vágyak ablakát néha kitárva,
remélve jót s csodálva
az ég horizontján
fellobbanó csillagok fényét,
Istent kell sejteni, hol a végtelen rejti 
mindent átfogó lényét.

Utakat járva, kit boldog öröm, 
kit fásult közöny, 
kit szertelen kapkodás 
sodor elõre az idõ ráncán,
de néha meg-megállva,
gyermeklélekkel pillant
a felgyúló gyertyákra. 

Belsõ örömben kell rátalálni,
s majd õ is rád talál,
csak csitulj és hallgasd csendjét,
hogy elmondhassa,
az élet több a földi valóságnál,
s az idõ, melyet kaptál,
lelki vigasság legyen, várakozás,
s irgalma elhozza közénk
kivel együtt jön a fény,
a szeretet tanítása,
s ez legyen az ember útitársa.

Csendességben keresd,
rátalálsz még ma, hited is megleled,
s tudod, köztünk jár, és álma;
hogy akinek nincsen, segítse embertársa,
és akkor megtalál téged is a szeretõ Isten,
hogy fényébe vonhassa a világot,
szívedben gyújtsd meg te is,
azt a kicsi gyertyalángot.

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. október 19-i rendkívüli ülésérõl

1. Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kiala-
kítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái
közbeszerzési eljárást lezáró döntés:

�Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és
a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái�  közbe-
szerzési eljárás során, a képviselõ-testület tagjai az aláb-
bi eljárást lezáró döntést hozták:

1.sz.Mélyépítõ Kft. 8600 Siófok, Kele utca 116. ajánlat-
tevõ ajánlata érvényes.

Balaton-Út Kft.H-8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64
hrsz. ajánlattevõ ajánlata érvényes.

Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8638
Balatonlelle, Bethlen Gábor u. 9. ajánlattevõ ajánlata
érvényes.

Ökobau Kft. 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. ajánlattevõ
ajánlata érvényes.

Az eljárás eredményes.

A nyertes ajánlattevõ 1.sz Mélyépítõ Kft. 8600 Siófok,
Kele utca 116., mert a legalacsonyabb összegû ellenszol-
gáltatást vállalta.

Zamárdi Város Önkormányzata a �Zamárdi, Szabadság
téren rendezvénytér kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-
ú út átalakítási munkái� tárgyú beruházás elvégzésével a
1.sz. Mélyépítõ Kft-t bízza meg 74.950.550,-Ft +27%
ÁFA díjért, egyben felhatalmazza a polgármestert az er-
re vonatkozó vállalkozási szerzõdés aláírására.

A képviselõ-testület a költségvetésben biztosított össze-
gen felüli részt a céltartalék terhére biztosítja a fenti be-
ruházáshoz.

2. Kárpule Kázmér kérelme

A kt. megtárgyalta Kárpule Kázmér trianoni emlékmû-
vel kapcsolatos kérelmét, és az alábbi döntést hozza:

Zamárdi hivatalos trianoni emlékmûvének a Magyar
fájdalom szobrot tekinti továbbra is, mely Margó Ede al-
kotása. A továbbiakban trianoni emlékmûvel kapcsola-
tos kérelemmel nem kíván foglalkozni.
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Tájékoztató

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2015. október 26-i ülésérõl

1. Rendeletek módosítása

A képviselõ-testület megalkotta a következõ rendeletek
módosítását:

- a közterületek használatáról és rendjérõl,

- az egyes kitüntetõ díjak alapításáról és adomá-
nyozásáról,

- a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjé-
rõl és a településtisztaság egyes kérdéseirõl,

- a települési támogatásról és az egyéb szociális 
ellátásokról.

( A rendeletek megtalálhatóak a  zamárdi honlapon.)

A képviselõ-testület:

2. a Zamárdi, Kossuth Lajos utcai rendezvényterü-
let elektromos fejlesztése tárgyában a legalacsonyabb
ajánlatot adó Pálfi István ajánlatát fogadja el 621.900,-Ft
+ ÁFA összegben.

3. 2015. évben nem kívánja a Mauro étterem É-i
oldalán lévõ terület áramellátásának beruházását elvé-
gezni. A Mauro étterem melletti sétány építésekor védõ-
csövet kell elhelyezni a késõbbi fejlesztések érdekében.

4. Zamárdi, Bácskai utca Szent István utca � Kiss
Ernõ utca közötti szakaszán gyalogjárda terveinek elké-
szítése: felkéri a legalacsonyabb árajánlatot adó Geo-
planer Kft-t a kivitelezési munkák elvégzésére az aján-
latában szereplõ br. 540.000,-Ft-os vállalási áron.

Felkéri továbbá a Geoplaner Kft-t, hogy a tárgyi szaka-
szon lévõ parkolókat is mérje fel, és amennyiben szüksé-
ges a tervezéshez a szükséges építési engedélyt szerezze
be.

5. Zamárdi, Kiss Ernõ utcai Platánia játszótér
melletti parkoló, valamint a Balatonhoz levezetõ sétány
burkolatának cseréje: felkéri a legalacsonyabb árajánla-
tot adó Roadtechnik Kft-t a kivitelezési munkák el-
végzésére az ajánlatában szereplõ br. 5.549.900,-Ft-os
vállalási áron.

6. a Zamárdi, Kiss Ernõ utcától É-ra lévõ, jelenleg
Leiningen köz elnevezésû közterületet Margó Ede sé-
tánynak kívánja elnevezni.

7. Zamárdi, Kossuth Lajos utca -Kiss Ernõ u. ke-
resztezõdése és a Margó Ede sétány közötti sétánysza-
kasz burkolása: felkéri a legalacsonyabb árajánlatot adó
1. sz. Mélyépítõ Kft-t a kivitelezési munkák elvégzésé-

re az ajánlatában szereplõ br. 9.588.500.-Ft -os vállalási
áron.

8. Zamárdi, Margó Ede sétány Leiningen utca -
Eötvös utca közötti szakaszán sétány burkolása:  az aján-
latkérés ezen részének vonatkozásában nem hirdet ered-
ményt.

9. Zamárdi, Margó Ede sétánynak az Eötvös utca -
Bácskai utca közötti szakaszának burkolása: az ajánlat-
kérés ezen részének vonatkozásában nem hirdet ered-
ményt, a megvalósításra nem kerül sor.

10. Vodafone Zrt kérelme bázisállomás telepítésé-
re: nem engedélyezi az általános iskola területén bázis-
állomás elhelyezését, ideiglenes jelleggel sem.

Kéri a szolgáltatót, hogy alternatív, önkormányzati hely-
színként vizsgálják meg mûszaki szempontból a Sport tér
területét.

Amennyiben a Vodafone Zrt ezen a területen talál meg-
felelõ elhelyezési lehetõséget, azt a képviselõ-testület tá-
mogatandónak tartja a Vodafone Zrt által biztosított fel-
tételekkel.

11. megtárgyalta és engedélyezi Horváth Ferencné
zamárdi lakos részére a zamárdi 2513/3 hrsz-ú ingatlan-
ra történõ ivóvíz közmû (48.000,- Ft) bekötését. Úgy
dönt - a zamárdi 2513/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan is
-, hogy minden olyan esetben, ahol nem a teljes közmû
kerül bevezetésre az ingatlanra, a számított útépítés hoz-
zájárulási költség (162.400,- Ft) és a tervköltség (10.000,-
Ft) megfizetésére is kötelezni kell a tulajdonosokat a vá-
lasztott közmû kifizetésén felül. 

Engedélyezi továbbá, hogy azokban az esetekben is le-
gyen lehetõség 24 havi részletfizetésre, ahol nem a teljes
közmûhálózatot szeretnék az ingatlanon kiépíteni.

12. úgy dönt, hogy támogatja a 2016. évi szezon ele-
ji idõpontban megrendezésre kerülõ hagyományõrzõ
fesztivált a Csodaszarvas Népe Hagyományõrzõ Egyesü-
let szervezésében. A hagyományõrzõ fesztivállal kapcso-
latos kérdések pontos részleteit még tárgyalni kívánja.
Amennyiben fõszezonon kívül kerül megszervezésre a
fesztivál, 1.5 M Ft támogatást biztosít a 2016. évi költ-
ségvetésében a lebonyolításhoz.

13. a Zamárdi, Harcsa utca végén lévõ vízisport-
szer-kölcsönzõ helyre 2015. október 1. napjától 5 év idõ-
tartamra a bérleti szerzõdést megköti Zách Balázs vál-
lalkozóval a helyi rendeletben foglaltak alapján.

14. engedélyezi, hogy a Mérõ Zsuzsanna által bérelt
Petõfi utcai üzletházban lévõ önkormányzati tulajdonú
helyiségre vonatkozó bérleti szerzõdés 2015. október 30.
napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
A bérleti díj 2015. december 31-ig történõ megfizetését
tudomásul veszi. 

Matyikó Zsuzsa
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Zamárdi Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat
összes dolgozója

Tájékoztatás 

az év végi ünnepek alatti hivatali félfogadásról, ügyeletrõl

2015. december 23. szerda az utolsó munkanap karácsony elõtt,
ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig és 12.45 órától 16.00 óráig. 
(tel:84-348-711, 84-348-950.),

2015.december 24. pihenõnap,
ledolgozva 2015.december 12-én (csütörtöki munkanap). 
Ügyfélfogadást és ügyeletet az ünnepek között az alábbiak szerint biztosítunk:

2015. december 28. hétfõ, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig
(tel:84-348-711, 84-348-950.), utána 12.00-16.00 óra között telefonon hívható 06-30-619-0637 ( Szabó Gá-
bor) 

2015. december 30. szerda, ügyfélfogadás egész nap! : 8.00-12.00 óráig, 12.45-16.00 óráig
( tel:84-348-711, 84-348-950).

A köztes napokon ügyfélfogadásra nincs lehetõség,
de portai és telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint:

2015. december 29. kedd 8.00-12.00 óráig portán (84-348-711, 84-348-950.), utána 
12.00-16.00 óráig telefonon hívható +36-30-997-0672 (Bogdánné M. Gabriella),

2015. december 31. csütörtök 8.00-12.00 óráig portán (84-348-711, 84-348-950.), utána
12.00-16.00 óráig telefonon hívható +36-30-947-8327 (Nagy Gáborné)

Anyakönyvi ügyekben minden esetben Nagy Gábornét hívhatják (+36-30-947-8327).
Az ünnepeket követõ elsõ munkanap: 2016. január 4. hétfõ, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.

Zamárdi, 2015.november 17.                                                                                     dr. Dudás Anita  jegyzõ

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Zamárdi vá-
ros napköziotthos óvodája minden dolgozója és
ovisai részére az adventi ráhangolódást segítõ
mûsorért és süteményekért; a  GAMESZ dolgozó-
inak a  karácsonyi díszek elkészítéséért, az összes
többi segítségükért; Schwarc Béla és Elter Imre
önkéntes munkájáért,felajánlásáért, valamint Ta-
kács Tibornak és a hivatali dolgozóknak a Sza-
badság tér ünnepi feldíszítéséért. 

dr. Dudás Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom az érintetteket, és az

egyesületeket, hogy a
2016. évi rendezvényekre vonatkozó támogatási

igényeiket, pályázataikat
a helyi rendeletben foglaltak alapján, kérelem

formanyomtatványon, legkésõbb
2016. január 15-ig

szíveskedjenek eljuttatni Zamárdi Város
Önkormányzatához. A fenti határidõ

jogvesztõ! Felvilágosítást Hoffmann Renáta
Adóügyi- és Pénzügyi Osztályvezetõ nyújt.

Tel.: 84-348-711, 348-950/111 mellék

Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag
boldog új esztendõt kívánunk mindnyájuknak!



FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Zamárdi város lakos-
ságát, hogy A KEOP-1.1.1/C/13 -
2013-0033 azonosítószámú, �Siófok,
Balatonvilágos és Zamárdi hulladék-
gazdálkodásának fejlesztése� címû
pályázat a befejezéséhez közeledik.
December végéig településünkre ér-
kezik 2017 db 400 literes komposztá-
ló láda, amelyet 2016. február 1-jétõl
fogunk a lakosság részére ingyenesen
kiosztani.
Kérjük Önöket, szíveskedjenek leg-
késõbb 2015. december 20-ig igénylé-
süket a polgármesteri hivatalban
személyesen a portán leadni vagy te-
lefonon (84/348-400, 348-711, 348-
950) eljuttatni.
2016. január 1-15 között az igények
függvényében a hivatal jegyzõje el-
készíti a komposztáló ládák szétosz-
tásának a listáját. Fenti dátum után
érdeklõdhetnek a polgármesteri hi-
vatal portáján a kiosztás módjáról.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenle-
gi tudomásunk szerint nincs meg-
szabva, hogy egy ingatlanra hány
komposztáló ládát lehet kiadni,
ezért akik több ládára tartanak
igényt, szíveskedjenek kérelmükben
jelezni.

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ

2015. december 5.oldal Zamárdi Hírmondó

MEGHÍVÓ

Zamárdi Város Önkormányzata ez évben is köszönti a 65. életévüket betöltött polgárait. Ezúton szeretettel
meghívjuk Önt a Közösségi Házban (Honvéd utca 6.) tartandó, ajándékozással egybekötött mûsoros délutánra,
melynek idõpontja:

2015. december 18. (péntek) 14.00 óra.
Zamárdi Város Önkormányzata nevében: Csákovics Gyula polgármester

A képviselõ-testület által biztosított ajándék (3000,- Ft/fõ Spar utalvány) csak az egész évben Zamárdiban életvi-
telszerûen élõ személyeket illeti meg. Az utalványok átvehetõk személyesen, vagy meghatalmazott útján a ren-
dezvényen. Az át nem vett utalványokat a Humán Bizottság tagjai kézbesítik, lehetõleg még karácsony elõtt.

Felvilágosítás:
Gál Péter képviselõ,                                                     Kiss Jenõné
(Humán Bizottság elnöke): 06-30-332-5009 (Humán Bizottság tagja): 06-30-217-6905, 06-84-348-533.

Amennyiben a meghívott a rendezvényen nem tud megjelenni, illetve a bizottság tagjai sem tudják a részére
kézbesíteni az utalványt, az 2015. december 7-tõl Kiss Jenõnénél a fenti telefonszámok egyikén történt egyeztetés
után átvehetõ. 

Rövid tájékoztató az Önkor-

mányzat 2015. háromne-

gyedéves gazdálkodásáról,

pénzügyi egyensúlyi helyzeté-

nek értékelésérõl :

A költségvetési hiány/többlet

alakulása

Összességében elmondható, hogy

a háromnegyedévben az önkor-

mányzat pénzügyi helyzetére a biz-

tonság, kiegyensúlyozottság volt

jellemzõ, a félév során likviditási

problémák nem jelentkeztek, az

önkormányzat pénzügyi helyzete

kedvezõen alakult.

A költségvetés az elsõ félévben a

saját bevételekbõl, a központi tá-

mogatásokból, mûködési és a fel-

halmozási célú támogatásokból az

átvett pénzeszközökbõl finanszí-

rozható volt. Az elsõ félévben az

önkormányzati szintû 918.178 e Ft

teljesített bevételek az önkormány-

zati szintû 768.758 e Ft teljesített ki-

adásokat 149.420 e Ft-tal megha-

ladják, amely a költségvetés több-

letét jelenti. 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény elõírásai
alapján talajterhelési díj fizetési kö-
telezettség terheli azt az ivóvízfo-
gyasztót, aki a mûszakilag rendel-
kezésére álló szennyvíz-közcsator-
nára nem köt rá.

A talajterhelési díj mértékét a köz-
mûszolgáltató (a DRV Zrt.) által a
rendelkezésünkre bocsátott ada-
tok (ivóvízfogyasztás elõzõ évi mér-
téke) alapján a törvényben leírt mó-
don az önkormányzati adóhatóság
állapítja meg. A díj megállapításá-
hoz a fogyasztóknak bevallást kell
benyújtaniuk az adóhatósághoz,
melyhez a szükséges nyomtat-
ványt az érintetteknek postai úton 
hamarosan meg fogjuk küldeni.

A DRV Zrt. által kibocsátott listában
szereplõ fogyasztók a bevallási
nyomtatvány mellé egy rövid tájé-
koztató levelet is kézhez kapnak.
Kérjük, hogy a kézhezvételt köve-
tõen az érintettek szíveskedjenek a
bevallást határidõben a hatóság-
nak visszaküldeni. A díjfizetéssel
kapcsolatos kérdésekre telefonon
vagy ügyfélfogadási idõben sze-
mélyesen is adnak felvilágosítást a 
polgármesteri hivatal ügyintézõi.
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Köszönetnyilvánítás

Kedves Lakosság és Civil Szervezetek!
Ezúton fejezem ki köszönetemet a türelmükért és segítõ közremûködésükért a tekintetben, hogy a há-
ziorvosok ideiglenes átköltözése kapcsán megértéssel viselték a kellemetlenségeket.
Külön köszönöm az összes egyesületnek, amely helyiségét önként felajánlotta a háziorvosok és az asz-
szisztencia átmeneti elköltözéséhez, valamint a GAMESZ dolgozóknak a sok segítséget.

Dr. Dudás Anita jegyzõ

ÓVODAI HÍREK

A manós, tulipános, nyulas és almás csoport közösen
sétált el október 22-én a templomnál lerakott emlék-
kõhöz, hogy a saját kezük által készített zászlókat ki-
tûzzék az �56-os forradalom és szabadságharc hõsi ha-
lottainak emlékére. A forradalom lényegét ugyan

csak idõsebb korukban értik majd meg, de a hazasze-
retet és az összefogás fontosságát már õk is átérzik.
A sétából visszatérve az októberi születésû gyermeke-
ket köszöntöttük fel tortaevéssel és apró ajándékkal.
A gyerekekkel az ablakból nézve és az udvari játékok
során is megfigyeltük az idõjárás változásait. Heti be-
szélgetõ témaként, játék témaként szóba kerültek a
betegségek, a réteges öltözködés, az, hogy korábban
sötétedik, többet fúj a szél, és hogy az állatok is gyûj-
tögetik már a téli elemózsiát, búvóhelyet keresgélnek.
Sokan gyûjtöttek és hoztak be az óvodába diót, ami-
nek egy részébõl termésbábokat készítettünk, a mara-
dékot megtörtük, és mézbe mártogatva megeszeget-
tük. Nagyon élveztük azt is, amikor a sok lehullott szá-

Kányádi Sándor: November

Nyugaton, keleten vörös az ég alja.
Régrõl nem kelepel kéményen a gólya.
Csóka- s varjúsereg lepi el a fákat,
véget a szél se vet a nagy csárogásnak.
Pedig fúj, ahogyan fújni tud november, 
birkózik a csupasz hegyekkel, vizekkel.
Bömböl a szél, süvölt, dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét a csókák és a varjak.



raz falevél séta közben ropogott a talpunk alatt. Az
óvó néniknek, dadusoknak sok szorgos kéz segített,
amikor az óvoda udvarán is össze kellett gereblyézni
a levelest. Közben persze sokat mókáztunk is, amikor
átugráltuk a kupacokat, vagy amikor feldobtuk a szí-
nes leveleket és néztük, ahogyan viszi a szél.
November 3-án az idei elsõ alkalommal látogattunk el
színházba a nagycsoportosokkal. Gryllus Vilmos ze-
nés elõadásán sokat nevettünk, tapsoltunk, és énekel-
tük vele közösen a Maszkabált.
A Márton-napi hagyományõrzés nagyon tartalmas és
élményekkel teli volt. Nemcsak a hagyománnyal is-
merkedtek meg mélyebben a gyerekek, de a játékok
során a közösségi érzés is erõsödött bennük.  Novem-
ber 11-én, az udvaron libás dalokat énekeltünk, mon-
dókáztunk, körjátékoztunk, és kipróbáltuk, hogy mi-
lyen libasorban menni. Minden csoport elkészítette a
saját libáját, ezeket az udvaron szétszórt papírtollak-
ból lehetett kiragasztani. Kukoricát is morzsoltunk, a
jó hangulatot pedig népzenehallgatással fûszereztük

meg. Miután kijátszottuk magunkat, ebédre jóízûen
elfogyasztottuk a sült libát, a csontjából pedig megjó-
soltuk, hogy lesz hó idén télen. Pénteken elsétáltunk

Olasz Zsuzsa nénihez megnézni a libáit. Nem men-
tünk üres kézzel, a morzsolt kukoricából megkínáltuk
az állatokat.
November 17-ei héten a könyvtárba látogattunk el.

Ildi néni nemcsak mesélt nekünk, de nagyon sok ér-
dekes könyvet készített elõ. Mindenki megtalálta az
érdek lõdésének
megfelelõt, lelke-
sen lapozgattuk a
szebbnél szebb ké-
peskönyveket. A
csoportszobában is
lassan elõkerülnek
a téli mesék, hiszen
pár nap múlva be-
köszönt a decem-
ber.

2015. december 7.oldal Zamárdi Hírmondó
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ISKOLAI HÍREK

November 2-án 
újult erõvel-, még ha nem is olyan lelkesen- vetettük bele magunkat a tanulásba.
E napon zajlott B.földváron a Bolyai matematika csapatverseny megyei eredményhirdetése. 
Tanulóink szép eredményeket értek el ezúttal is. Az ötödikesek csapata (Balogh Hanna, Brucker Péter, Erdei Csenge,
Szabó Vivien) 4., a hatodikosok(Borsos Krisztián, Gál László, Szabó Bence, Takács Flóra) 7., a hetedikesek (Balogh
Veronika, Bokor Levente, Erdélyi Norbert, Nagy Gergõ) és a nyolcadikosok (Csikós Péter, Horváth Mirjam, Papp
Zsombor, Schwarc Béla) egyaránt 3. helyezést értek el.

November elejétõl
a 8. osztályosok középiskolai nyílt napokon vesznek részt, hisz lassan el kell dönteniük, hol folytatják tanulmányaikat.
4-én a 8. osztály védõnõi és fogorvosi vizsgálaton vett részt.
6-án B.földváron rendezték a Bolyai területi anyanyelvi versenyt. Ezen a megmérettetésen is 4 fõs csapatok vehet-
tek részt, és a mieink ismét sikeresek voltak. A Tolna, Baranya, Somogy megyei értékelés Pécsett zajlott. A 8. osztá-
lyos lányok remekeltek, a CSEHI GRÉTA, CSONKA REGINA, WALTER DOMINIKA, HORVÁTH MIRJAM alkot-
ta csapat nem talált legyõzõre.
A 6-os vegyes csapat- Simonyi Diána, Takács Flóra, Gál László, Szabó Petra- az 5. helyet szerezte meg.
11-én a 6. osztályosok a fogorvos bácsi és a védõ néni �idegeit tesztelték�. 
13-án a 8. osztályosok a Budapesti Operettszínházban a nagysikerû Rómeó és Júlia címû elõadást csodálták meg.

25-én a Simonyi helyesírási verseny, 26-án a német nyelvi tanulmányi verseny iskolai fordulóit bonyolítjuk le.
27-én az 5. és 6. osztályosok Budapesten az Operettszínházban az Ördögölõ Józsiás c. elõadást tekintik meg.
30-án az alsós, 1-jén a felsõs szülõk számára lesz fogadóóra és szülõi értekezlet.

H.J

6. oszt. matek 8. oszt. matek
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

Beszámolók, hírek: 

Szent Márton-napi vigasság: városunkban ha-
gyománnyá vált, hogy megüljük a középkorban
még három nap is tartott ünnepet. Elsõ mozzana-
taként Gubányi Kata vezetésével készítettek a
gyermekek lámpást, majd már sötétben a tájház-
tól haladt végig a templom elõtti keresztet megke-
rülve a fényvivõ lámpásos csapat, s vonult be
Márton-éneket kántálva a Közösségi Házba. Ott
felelevenítettük a katona és püspök szent legen-
dás életét, s ezt követõen megtartatott a liba-
csont-mustra! Idén három mellcsont állt rendelke-
zésünkre, amelybõl azt a következtetést vontuk le,
hogy várható hó a télen, érdemes elõszedni a
szánkókat és korcsolyákat és hát� gameszo-
sainknak a sót. Szent Márton példáját jó páran
máris követték, és a kárpátaljai gyermekeknek
szánt téli ruhát itt adták át. Aztán a derû percei kö-
vetkeztek: a libahúsevés, hozzávaló üdítõvel vagy

December

Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:

- Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00

- Egészségõr Egyesület:

minden hónap 2. hétfõ, 17:00

- Jóga: kedd, 16:00

- Nõi Kórus: kedd, 18:00

- Nabe torna: szerda, 16:00

- Népdalkör: péntek 18:00

- Rajz szakkör: szombat 9:00

- SULYOM néptáncegyüttes: szombat, 15:00

- Berkenye-kör, rovásírás tanfolyam: csütörtök, 18:00

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Rendezvénynaptár 2016

A 2016-os rendezvénynaptár összeállítását irodánk
már decemberben megkezdi. Folyamatosan várjuk a
civil szervezetek, vállalkozók 2016. évre tervezett ren-
dezvényeit, amelyeket szeretnének a februárban meg-
jelenõ rendezvénynaptárban illetve a város honlap-
ján, valamint a ZVTV képújságjában is megjelentet-
ni. A programokat tervezett idõponttal várjuk elérhe-
tõségeink bármelyikén. 

Sziget, Balaton Sound, VOLT, Strand, B.my Lake
Fesztiválokra jegyértékesítés.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, programokról, fizetési lehetõségekrõl
bõvebb információt az adott fesztivál honlapján talál.)

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- galléros póló színes logóval, T - pólók és ujjatlan 

pólók zamárdis logóval több színben és méret-
ben, kulcstartó, hûtõmágnes, névjegytartó, base-
ball sapka, trandtáska, bögrék, esernyõ,  
toll+kulcstartó készlet.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fény-

másolás: 25 Ft/oldal
-  2016-os balatoni falinaptár, asztali naptár: 850 Ft

Nyitva tartásunk:
December 11-ig hétfõtõl péntekig 8.00-15:00 óráig va-
gyunk nyitva; (hétvégén zárva).
December 12-január 3-ig: ZÁRVA
Nyitás: január 4. 8:00 óra

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár
munkatársai.



Sulyom Néptáncegyüttes: a fiataljainkból álló
húszfõs csoport szombatonként próbál, hál� isten-
nek, van bennük kitartás, reméljük, 2016-ban több-
ször is megmutatják egyre nagyszerûbb tudásukat!

Végezetül igazi lelki elõkészületet adó adventet és
áldott karácsonyt kívánunk Zamárdi polgárainak,
mi, közösségi háziak, hogy a 2016. esztendõ minél
boldogabb legyen kedves mindyájuknak!

Adjon áldást, békességet, Adjon erõt, egészséget,
/ Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen új esz-
tendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És lakjék
mi szívûnkben.
3. Tartsa meg jóakarónkat, A mi lelkipásztorun-
kat, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen új
esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És
lakjék mi szívünkben.
4. Tartsa elöljáróinkat, És ezekkel mind-
nyájunkat, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen
új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És
lakjék mi szívünkben.
5. Tartsa meg mi mezeinket, Áldja meg

veteményinket, / Kérjük szívbõl mindnyájan / Hogy
ezen új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében,
/ És lakjék mi szívünkben.

6. Oltalmazza életünket, Mentse bûnöktõl
lelkünket, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy ezen
új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében, / És
lakjék mi szívünkben.

7. Kívánjunk Boldog Újévet, Egymásnak jó
keresztények, / Kérjük szívbõl mindnyájan, / Hogy
ezen új esztendõben, Fogadjon, tartson kedvében,
/ És lakjék mi szívünkben.

Gál Péter népmûvelõ
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a felnõtteknek újborral. Süti is került az asztalra és
a pocakokba. Mindeközben a felnõttek kellemesen
elbeszélgettek, a gyermekek játszottak. Ha nem is
három napig, de három órán át Zamárdiban továb-
béltetõdött a pannóniai nagy szent emlékezete és

példája. Szívbõl köszönjük minden ruhaadomány-
ozónak a felajánlását, a férfiaknak a rendezvényre
hozott újbort, a konyhai asszonyoknak pedig, hogy
remekül elkészítették a libákat! 

Betlehemezõ Társulat: a csapat

idén Pozsonyba, a Magyar

Kulturális Intézetbe kapott

meghívást. Nagyon nagy

megtiszteltetés ez számunkra!

20-án lesz a turnénk, a felvidéki

fõváros mellett még két közeli

magyar településen szerveznek

számunkra fellépést. Miképp

alakul Zamárdi környékén a szol-

gálatunk, még decemberben dõl

el. Egy meghívásunk már van: a

földvári nyugdíjas otthonba vár-

nak minket.
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Harmadik alkalommal rendezte meg a NABE a népdal-
versenyt amatõr szólóének és hangszer kategóriákban. A
legutóbbi megmérettetés 2011-ben volt. Az idei megrende-
zés apropóját a NABE alapításának 20. évfordulója adta,
az ünnepség ennek a jubileumi évnek az utolsó nagyobb
rendezvénye.
A reméltnél kevesebben jelentkeztek, ami miatt az utolsó
pillanatban dõlt el, megrendezésre kerül-e a verseny. Úgy
gondoltuk, igazságtalan lenne azokkal szemben a verseny
lemondása, akik szívvel-lélekkel készültek. Nem bántuk
meg döntésünket, mert színvonalas és szép napot tudha-
tunk magunk mögött. November 7-én, Zamárdiban 10-
kor kezdõdött versenyünk, melyen végül 13-an mérték ösz-
sze énektudásukat. A legfiatalabb versenyzõk 11 évesek
voltak, a legidõsebb énekes pedig már a 70 évet is betöltöt-
te. Nemcsak a Balaton mellõl, Balatonlellérõl, Szárszóról,
Balatonfüredrõl és Zamárdiból érkeztek versenyzõk, ha-
nem távolabbról is, Veszprémbõl, Herendrõl, Rezibõl.
A zsûrizést, a produkciók értékelését Zsár Éva, a balaton-
füredi zeneiskola tanára, elõadómûvész és Husi Gyula so-
mogyi népzenész, zenetanár végezte. A versenyen a résztve-
võk bronz-, ezüst-, arany- és kiemelt arany minõsítést sze-
rezhettek. Kiemelt arany minõsítést Erdei Csenge (Zamár-
di), Juhász Réka (Herend) és Kiss Noémi Zsanett (Rezi)
szereztek.
A NABE csoportok, a Balatoni Szövetség, a balatonfüre-

di, örvényesi és a zamárdi önkormányzat részérõl
Csákovics Gyula polgármester úr a résztvevõknek a minõ-
sítésen túl tárgyi díjakat is felajánlott.
A résztvevõ énekesek: Dolbert Ferenc, Egyed Katalin, Er-
dei Csenge, Juhász Kinga, Kiss Noémi Zsanett, Nagy Kin-
ga, Pálfi Máté, Szakolczay István, Székely Miklós, Szücsné
Sallai Margit, Takács Flóra, Tóth Evelin, Varga Járó Klá-
ra.
Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget, aki bármilyen
módon hozzájárult rendezvényünk sikeréhez!

Berta Otília

NABE HÍREK

PILLANATKÉPEK A ZAMÁRDI AVAR TEMETÕ
ÁSATÁSÁBÓL címmel Dr. Balogh Csilla tartott elõ-
adást 2015. október 27-én a közösségi házban.

Az 1970-es évek elején Bakai Nándor 4 avar kori sírt tárt
fel Zamárdiban. Munkáját Bárdos Edit folytatta, aki
1970 és 1997 között tárt fel sírokat, összesen 2368 dara-
bot. A sírokat a Rétiföldeken tárták fel (nemzetközileg
is így ismerik a lelõhely nevét).
A 2015-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem hallga-
tói által végzett feltárásra a Civil Régészeti Alap, a Cso-
daszarvas Egyesület, valamint Zamárdi Város Önkor-
mányzata támogatásával kerülhetett sor. A feltárás 3 he-
te során 629 m2 területen 68 sírt tártak fel, melyek kö-
zött volt újkori és középkori árok is. 40-60 cm vastagsá-
gú földréteget gépi segítséggel távolítottak el, ezek után
már csak kézi erõvel dolgoztak. A feltárt leletekbõl meg-
állapították, hogy a tégla alakú sírokban fémszerelékkel
ellátott koporsókba helyezték az elhunytat. A koporsót
durva anyaggal takarták le, és úgy tették rá a keresztet.
A koporsókba ételmellékletet is helyeztek. 3 sírból tojá-
sok kerültek elõ, valamint egy edényt is találtak.
Zamárdiban tártak fel elõször cölöpös sírokat. A feltárt
sírokat sajnos végigrabolták. 80 cm hosszú, 2 méter
mélységû aknákat-, felmerült a lehetõsége, hogy
vakrablóaknákat találtak, melyeket pontosan raktak a
rablók a sírokra. 12 feltárt sírban még csontváz sem volt.
A sírrablások ideje bizonytalan. Néhány év vagy néhány
évtized is eltelhetett. A leletek között több ékszer is van.
Bizánci stílusú fülbevalók, vékony ezüst dróttal forrasz-
tott láncok, sárga-fekete gyöngyök, több soros nyaklánc-
ok, dinnyemag alakú gyöngyök, bronzból, öntéssel ké-
szült korongok, tûtartók kerültek elõ nõi sírokból.
Combcsont mellett övön felfüggesztve késeket, tûtartó-
kat is találtak. Ezek a temetkezési szokások a Dunántúl-
ra és a Felsõ-Tisza vidékére (Tiszafüred) jellemzõek. Eb-
bõl arra következtetnek, hogy a népcsoport egy része
felkerekedett és elvándorolt innen-oda. Két gyereksírt is
feltártak. A férfi sírok szegényesek voltak. A most feltárt
terület a temetõ késõbbi része lehetett.
A Kárpát-medencén kívül nem nagyon ismernek avar
kori temetkezési helyeket. Néhány sírban kifejezetten
ázsiai jellegû leleteket találtak, de általában germán stí-
lusú tárgyak kerültek elõ. Nagyon heterogén jellegû a te-
metõ, ilyet máshol még nem találtak.
A feltárások során felmerülhet a kérdés, hogyan tûnhet-
tek el így az avarok? 300 évig éltek itt, hová lettek? A
Kárpát-medencében 60-70 ezer avar sírt tártak fel. A hu-
nokról nagyon kevés lelet áll rendelkezésre. Honfoglaló
sír mindössze pár ezer van. Kevés lelõhelyet ismernek
jelenleg, ahol késõ avar kori és honfoglalás kori sír for-
dul elõ. 
Érdekességképpen megtudhattuk, hogy az 1900 és 1903
között Gátér-nál feltárt avar leletanyag a II. világháború
idején eltûnt, mikor a kecskeméti múzeum anyagát elás-
ták a múzeum kertjében, és onnan többé nem került elõ.
Köszönjük szépen Dr. Balogh Csillának ezt az érdekes,
tartalmas elõadást, beszámolót!

KT

A Nõk a Balatonért Egyesület � több helyi csoporttal
együtt a zamárdi is � csatlakozott az Európai Hulladék-
csökkentési Hét akcióhoz. Az Európai Hulladékcsökkenté-
si Hét egy minden év november utolsó hetében megrende-
zésre kerülõ kezdeményezés. A csatlakozók különbözõ ak-
ciókkal vesznek részt a hét programjában. Az akciók célja
felhívni a figyelmet a hulladékok keletkezésének
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Az elsõ Zoltán Jenõ-díjasok

November 7-én, az "Õrizzük a Balaton népdalait" verse-
nyen Csákovics Gyula Polgármester Úr három zamárdi
hölgynek adott át elismerést.  Polgármester Úr elmondta, a
NABE vezetõsége vetette fel az ötletet, a testület pedig tá-
mogatta, hogy az 5 éve elhunyt Zoltán Jenõrõl, Zamárdi
díszpolgáráról, sokak szeretett zenetanáráról is megemlé-
kezzünk, egyben elismerjük azoknak a tevékenységét, akik
zenei területen gazdagítják Zamárdit. A képviselõ-testület
által alapított Zoltán Jenõ-díjat Gál Anna, Huszár Viktória
és Széles Ágota vette át a városunkban és városunkért vég-
zett kiemelkedõ zenei tevékenységéért. Ezúton is gratulá-
lunk nekik!

November 23-án ismét Zamárdiban jártak a �Hazajá-
rók�honismereti magazinmûsor szereplõi. Kenyeres Osz-
kár és Jakab Sándor útban zalaegerszegi közönségtalálko-
zójukra megálltak nálunk egy kis beszélgetésre. A jó han-
gulatúra sikerült munkaebéden a jövõ évi programtervek is
szóba kerültek. Reményeink szerint tavasszal � ezúttal egy
kicsit más jellegû programmal � ismét városunkba látogat-
nak a �Hazajárós fiúk�, így közelebbrõl lesz alkalmunk
megismerni õket és mûsorukat és õk is jobban megismer-
hetik Zamárdit és környékét.

megelõzésére, csökkentésére, az újrafelhasználásra és
újrahasznosításra. Ezen akciók nagyon változatosak: Bala-
tonedericsen például Csere-napot szerveznek az újra-
használat jegyében, a csomagolási hulladékok csökkentésé-
re Csopakon VÍZBár szervezésével ösztönöznek, és több
helyi csoport is vállalta, hogy a komposztálás fontosságára,
a környezetbarát tisztítószerek használatára hívja fel a fi-
gyelmet workshop-okon, otthoni szemléltetéseken.
A NABE zamárdi csoportja azt demonstrálta akciójában,
hogy ablakaink tisztításához sem kell feltétlenül vegyszere-
ket használni, hogy csillogók és tiszták legyenek. 
November 25-e délutánján három helyszínen dolgozott csa-
patunk, hogy közös munkájukkal hívják fel a figyelmet,
hogy csak egy kis odafigyelés és tudatosság kell, és otthon
házilag készített környezetbarát tisztítószerekkel is ugyan-
olyan eredményt érhetünk el, mint a drága és az egészsé-
günkre is káros bolti tisztítószerekkel. Az akció eredménye
pedig nemcsak a szép és tiszta ablak, hanem az, hogy aki fi-
gyel erre, ténylegesen tesz is bolygónk védelméért, környe-
zetünk egészségesebbé tételéért.

Berta Otília

Huszár Viktória

Gál Anna, Széles Ágota



2015. december 13.oldal Zamárdi Hírmondó

2015-ben 10 éves a Zamárdi Nõi Kar. Ebben az évben több rendezvénnyel ünnepeljük jubileumunkat.
November 21-én szülinapi retró-bulit rendeztünk, hogy könnyedebb, kevésbé hivatalos formában is ünnepel-
hessünk. A hangulatot Bogdán János kongajátéka alapozta meg, latin ritmusokkal. A kórus egy rendhagyó
meglepetés számmal készült, mely a vendégek körében nagy sikert aratott. Horváth Karcsi a 60-as, 70-es, 80-
as évek zenéivel hívta a táncparkettre a vendégeket, és végül fergeteges buli kerekedett. Éjfélkor egy kis
pihenõt iktattunk be tombolasorsolás formájában, ahol sok-sok értékes és érdekes ajándék talált gazdára.
Majd hajnali 3-ig folytatódott a tánc! Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt bennünket, és velünk ünnepelt!

A tombolahúzásra felajánlott

ajándékokat köszönjük szépen a

kórustagoknak, valamint támo-

gatóinknak:

Ambrus Imre és családja
Bacsa András Szent Kristóf Pincészet
Balatoni Hajózási Zrt.
Bótainé Kiss Katalin
Csonka András
F&F Design ( Balatonföldvár)
Ferenczi Miklós
Fürjes Kertészet
Hajdu József
Hirschmann Attila
Horváth Istvánné
Horváth Károly
Horváth Zsolt Somos konyha
Hosszúné Bálint Katalin
Hotel Wellamarin
Igali Gyógyfürdõ
Juhász Erika
Kajdi Tiborné NABE
Kiss Csabáné
Kiss Jenõné
Kósa Árpádné (Balatonföldvár)
Közösségi Ház Zamárdi
Nagy János
Nagy Tibor
Paksi József és családja Szombathely
Pálfi István és családja
Petró Kerékpárszervíz
Schwarc Béla
Spórolós CBA Zamárdi
Szabó Imréné
Szabó Lászlóné(Balatonszárszó
Totózó)
Szabó Sándor Lugas étterem
Szigetvári Takarék
Tóth József
Vass Lajos Pizza Pazza

Köszönjük mindenkinek a segítséget,

aki bármilyen formában hozzájárult

rendezvényünk sikeréhez!

10 ÉVES A ZAMÁRDI NÕI KAR
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Novemberi összejövetelünk témáira tagjaink meglepõen
szép számmal voltak kíváncsiak.
Elõször az elmúlt hónap programjait � szûrések, elõadá-
sok, kirándulás � értékeltük.
Idõhiány miatt néhányan nem kerültek sorra az uroló-
giai szûrésen. Perjés doktor várja a szûrésrõl kimaradtak
jelentkezését. Igénybejelentés Takácsné Szilvinél / 06 /
30 /850 - 9911/.
Javaslatok születtek a 2016. év terveirõl. Májusban Tata
� Komárom � Komárno lesz egynapos kirándulásunk úti
célja. Õszre kétnapos országjárást tervezünk Pécsre és
környékére /Villány, Abaliget, Orfû/. A jövõ év elõadá-
saira számos javaslat érkezett, végleges döntést januári
összejövetelünkön hozunk.
Beindítottuk az � Ügyes kezek� programot. Elsõként
karácsonyi ajándékkészítés céllal gyûlünk össze minden
pénteken 14 órától 17 óráig a Közösségi Házban.
Minden érdeklõdõt szertettel várunk.
Együttlétünk utolsó témájaként sorscsapásokat átélt tag-
jaink személyes vallomásait hallgattuk meg. Nem  volt
könnyû krízisrõl, veszteségrõl, betegségrõl ennyi ember
elõtt õszintén beszélni! De úgy véltük, akkor is érdemes,
ha minden megpróbáltatás más, minden megküzdés
egyéni. A vallomások hasonlóságain érdemes elgondo-
lkodni!

Életünk �sorscsapásai� figyelmeztetõ jelek. Arra
intenek, hogy változtatnunk kell életmódunkon, élet-
felfogásunkon. A változtatás nem könnyû, de érdemes a
küzdelmet felvállalni! �Amibe nem halunk bele, az
megerõsít.� Lehet súlyos megpróbáltatás után megújult
lélekkel, megváltozott értékrenddel tovább élni. A vál-
toztatás nehéz útján de jólesik a segítõ környezet, s hogy
tud fájni az együttérzés hiánya! Néha elég egy-egy jó szó,
egy gyengéd simogatás. Hallgatva a vallomásokat, sok-
szor éreztük sorstársnak magunkat. Újraéltük saját meg-

próbáltatásainkat, küzdelmeinket. De még újraélni is
könnyebb volt együtt!
Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül!  Jó tudni, hogy a

próbatételeket �sorsunk� nem véletlenül állította
életünk útjába.

Gondolod, került életed útjába
Egyetlen gátló kõ is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Õt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadba minden kõ áldást hozott.

Prohászka Ottokár: Kõ az úton

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

VÍZKERESZT TÚRA

Ezzel a 10 éve készült képpel

szeretnénk invitálni mindenkit a

2016. január 9-én,

szombaton 13 órakor

a templom elõl induló

vízkereszti túrára.

Szamárkõ, kilátó, Vaskereszt

az útvonalunk. A szalonnasütés

sem fog elmaradni,

bármekkora lesz is a hó.

Érdeklõdés: H. Attila 349-126

Áldott, békés karácsonyt, örömökben gazdag boldog
új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!



Bodó Zoltánné vagyok, november 1-jétõl
töltöm be családgondozói feladatomat a
helyi Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálatnál.

1989 óta dolgozom a szociális szférában,
ahol eddig 25 éven át vezetõi feladatokat
láttam el.
Az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalata-
imat a jövõben igyekszem a település javá-
ra hasznosítani.Célom, hogy a szolgálat
mükõdése továbbra is emberbaráti legyen,
és a lakosság megelégedésére szolgáljon.

2015. december 15.oldal Zamárdi Hírmondó

Békés, Boldog Ünnepeket kíván
a Váci Autó SE



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

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

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:

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

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

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. december 28.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

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

csütörtök 17 óra
szombat  17 óra
vasárnap 8:30

Kápolna
decemberben szünetel

Balatonendréd
péntek 17 óra
vasárnap 10 óra


