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Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván Zamárdi város képviselõ-testülete

Dömötör Tibor:

Karácsony

Karácsonykor: 
Angyalok szállnak, 
Híradást hoznak, 
Béke jegyében, 
Élet fényében, 
Szentség lelkében, 
Hívõk hitében, 
Krisztus képében 
Földön jár az Isten. 

Karácsonykor: 
Harangok zúgnak, 
Szent igék szólnak, 
Imádság szárnyán, 
Szíveknek vágyán, 
Zsoltárok hangján, 
Szeretet hídján, 
Bocsánat útján 
Mennyben jár az ember.
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KÉPEKBEN

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: Hirschmann Attila

Fotó: Matyikó Zsuzsa



Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészség-

ben, eredményekben, boldogságban gazdag új

esztendõt kívánunk mindnyájuknak!

Szeretettel:

Zamárdi Polgármesteri Hivatal dolgozói

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2016. december 3.oldal Zamárdi Hírmondó

Tájékoztatás a Zamárdi Polgármesteri Hivatal
2016. december végi nyitva-és zárvatartási rendjérõl 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zamárdi Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint alakul
a nyitva �és zárva tartás:

2016. december 23. péntek ügyfélfogadás 08.00-12.00 óra között

2016. december 24-25-26.  Ünnep, a Hivatal zárva van.

2016. december 27. kedd Ügyeletet tartunk 08.00-16.00 óra között személyesen a portán, vagy telefonon
lehet érdeklõdni

2016. december 28. szerda teljes nap ügyfélfogadás 08.00-12.00 és12.45-16.00 óráig

2016.december 29. csütörtök Ügyeletet tartunk 08.00-16.00 óra között személyesen a portán, vagy tele-
fonon lehet érdeklõdni 

2016. december 30. péntek 08.00- 12.00 óráig ügyfélfogadást tartunk 

2016. december 31- 2017.január 1. Ünnepnapok, nincs ügyfélfogadás, a hivatal zárva van.

2017. január 2. hétfõ munkanap 08.00-12.00 óráig ügyfélfogadást tartunk.  

Elérhetõségeink: tel: 06 / 84 348-400, 348-711, 348-950.
email: titkarsag@zamardi.hu

Ügyeleti idõben és sürgõs esetben anyakönyvi ügyelet : 
Bogdánné Marosi Gabriella tel. 06 / 30 997 06 72.  
Nagy Gáborné tel. 06/ 30 947 83 27.
Zamárdi, 2016. november 24.

Zamárdi Város Önkormányzat Jegyzõjétõl
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Telefon: 84/348-400, 348-711. 
E-mail: titkarsag@zamardi.hu
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KOCSIS ZOLTÁNRA EMLÉKEZÜNK

2016. november 6-án elhunyt Kocsis Zoltán karmester,
zongoramuvész és zeneszerzo Zamárdi város díszpolgára.
2008-ban , Zamárdi várossá válásának napján vette át a
díszpolgári címet. 

Szerette Zamárdit, többször vett részt különbözo
eseményeken, szívesen zsurizett a fozoversenyeken, nálunk
fejezett be egy Schönberg-operát.
Emlékét tisztelettel megorizzük.
Kocsis Zoltán (Budapest, 1952. május 30. � Budapest, 2016.
november 6.) kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
karmester, zongoramuvész és zeneszerzo, a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar fozeneigazgatója, érdemes és
kiváló muvész.
Hároméves korában kezdett el zongorázni.
1957�1963 között a Fovárosi Zeneiskola Szervezetben, a

Bartók Béla Zenemuvészeti Szakközépiskolában, majd a
Liszt Ferenc Zenemuvészeti Foiskola zongora szakán tan-
ult. Nemzetközi ismertséget 18 éves korában szerzett,
mikor a Magyar Rádió Beethoven-versenyét megnyerte. 
21 évesen megkapta a legrangosabb zenei kitüntetést, a
Liszt Ferenc-díjat. 
Néhány év alatt meghívás meghívást követett a világ jelen-
tos zenei központjaiba és fesztiváljaira. Huszonöt évesen
megkapta már a magyar állam által adható legmagasabb
kitüntetést, a Kossuth-díjat, és fellépett a világ számos
vezeto zenekarával.
Rendszeres sztárvendége volt több fontos fesztiválnak,
többek között Edinburgh, Párizs, Tours, Luzern, Salzburg,
Prága, Menton, és olyan ismert karmesterekkel dolgozott
mint Claudio Abbado, Christoph von Dohnányi, Edo de
Waart, Charles Mackerras, Ferencsik János, Lovro von
Matacic, Charles Dutoit, Herbert Blomstedt és Michael
Tilson Thomas.
1983-ban Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti
Fesztiválzenekart. 
1984-ben az Érdemes muvész címet, hat évvel késobb a
Kiváló muvész címet is megkapta. 1987-tol karmesteri
pályája mellett komponált is.
Kocsis Zoltán 1997 oszétol a Nemzeti Filharmonikus
Zenekart vezette.
Az elmúlt években a Nemzeti Filharmonikusokkal Európa
számos országában, valamint Japánban és az Egyesült
Államokban koncertezett. A közönség világsztárokat
megilleto lelkesedéssel ünnepelte.

2005-ben másodjára is megkapta a Kossuth-díjat. A
Hungaroton gondozásában és Kocsis Zoltán vezetésével
2006 decemberében útjára indult a Bartók Új Sorozat. A
sorozatban megjeleno CD-k közül többet rangos
nemzetközi díjakkal (MIDEM Classical Award, Diapason
d�or, Pizzicato Supersonic-díj) tüntettek ki.
2010. január 16-án mutatták be a Muvészetek Palotájában
Arnold Schönberg Mózes és Áron címu operáját, a Kocsis
Zoltán által megkomponált harmadik felvonással együtt.
Minden év május 30-án megtartott születésnapi kon-
certjének bevételét élete végéig a Gyermekmento
Szolgálatnak ajánlotta fel.

2012. szeptember 21-én életmento szívmutéten esett át. 
2016. november 6-án hosszú betegség után elhunyt.

Jelentosebb díjak, elismerések

� Liszt Ferenc-díj (1973)
� Kossuth-díj (1978, 2005)
� Érdemes muvész (1984)
� Edison-díj (1984) � Bartók Béla zongorára és zene

karra írt muveinek Fischer Ivánnal és a Fesztiválze
nekarral készült felvételeiért

� Gramophone-díj (1984) � Debussy-lemezéért
� Kiváló muvész (1990)
� Maecenas-díj (1990)
� Chevalier dans l�Ordre des Arts et des Lettres 

(2002) � A francia zene népszerusítése érdekében 
végzett kimagasló munkájáért és egész zenei tevé
kenységéért. 

� Cannes-i Midem Fesztivál Életmudíja (2004)
� Prima díj (2004)
� Bartók�Pásztory-díj (2006)
� A magyar kultúra követe (2007)
� Jubileumi Prima Primissima díj (2007)
� Zamárdi díszpolgára (2008) 
� Magyar Corvin-lánc (2012)
� Budapest díszpolgára (2014) 
� Fair Play díj (2016) 
� Hazám-díj (posztumusz, 2016)

M.Zs. (Forrás: wikipedia.org.)
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Felhívás és tájékoztatás civil
szervezeteknek, érintetteknek 

a 2017.évi mûködési és kulturális célú
támogatásokkal kapcsolatban

Tisztelt Címzettek!  
Az Államháztartáson kívüli források átadásáról,
átvételérõl és az államháztartás körébe nem tartozó
természetes személyek, jogi személyek és
egyesületek támogatási rendjérõl  szóló
31/2014.(VI.24.) sz. helyi rendeletben foglalt
feltételek fennállása esetén a 2017-es évre -a ren-
delet mellékletét képezõ pályázati adatlapon-
pályázatot nyújthatnak be mûködési- és kulturális
célú támogatásokra legkésõbb 2017.január 15.
napjáig Zamárdi Város Önkormányzatához ( a
benyújtási határidõ jogvesztõ)!( A rendeletet meg-
találják a www.zamardi.hu honlapon).

Felhívom a figyelmet, hogy többek között nem
részesíthetõ támogatásban az a pályázó, aki önkor-
mányzat által alapított közalapítványtól azonos cél-
lal a pályázat benyújtásának évében támogatásban
részesült, továbbá az a pályázó, aki a megadott
határidõig az elõzõ támogatással nem számolt el.

Érdeklõdés esetén Hoffmann Renáta Adóügyi-és
Pénzügyi Osztályvezetõ nyújt felvilágosítást. Tel: 84/
348-711, 348-950./ 111mellék
Zamárdi, 2016. december 1.

dr. Dudás Anita jegyzõ

II. háziorvosi körzettel kapcsolatos
tájékoztatás:

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Önkor-
mányzat a Zamárdi II. számú háziorvosi körzet
mûködtetésére feladatellátási szerzõdést kötött
Szabóné dr. Horváth Krisztina háziorvossal. 

A hatósági eljárások lefolytatását követõen
várhatóan 2017. február hónaptól látja el teljes
munkaidõben a körzet ellátását a doktornõ.

Már most jelezzük a település lakói felé, hogy a II.
számú háziorvosi körzet rendelési idejének módo-
sulásával egyidejûleg várhatóan módosulni fog az I.
számú háziorvosi körzet rendelési ideje is akként,
hogy a hét minden munkanapján � pénteki nap
kivételével � a két háziorvos felváltva rendel délelõtt
és délután. Ennek köszönhetõen mindenképpen
elérhetõ lesz legalább egy háziorvos a délelõtti és a
délutáni órákban is.

A rendelési idõ módosulásáról tájékoztatni fogjuk a
lakosságot.

Dr. Kerekes Gyöngyi
aljegyzõ

ÓVODA HÍREI

Október 27-én a konyhában már készültek a szülinapi
torták, a csoportokban pedig a meglepetés rajzok, hiszen
minden hónap utolsó csütörtökén megünnepeljük az
aktuális hónapban születetteket. November hónapban a

gyerekekkel az
õsz témakört jár-
tuk körbe.
M e g f i g y e l t ü k
annak bolondos
idõjárását, hol
sütkéreztünk a
napsütésben, hol
pedig felhúzott
esernyõvel a poc-
solyákat ugráltuk
át. Fontosnak
tartjuk az
egészségvédelem
szempontjából ,
hogy a gyermekek
elsajátítsák az
i d õ j á r á s n a k
m e g f e l e l õ
öltözködést. A

séták során
felfedeztük az
évszak szépségét,
és a kis
k o s á r k á k a t
teleszedtük õszi
kincsekkel. A
színes faleveleket
aztán lepréseltük,
a dióból,
g e s z t e n y é b õ l
különbözõ fig-
urákat készítet-
tünk, számoltunk
velük. A diótörés-
bõl is mindenki
kivette a részét. A
dióbelet aztán
több napig cse-
megéztük. Az
óvoda udvarán sok szorgos kézre volt szükség, kis gere-
blyékkel összesepertük a levelest. Persze a játék sem
maradhatott el, sorra átugráltuk a kupacokat. 
A nagycsoportosokkal november 8-án színházba mentünk,
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ISKOLAI HÍREK

a Gõgös Gúnár Gedeon címû zenés mûsort tekintettük
meg, ami jól megalapozta a 11-ei Márton-napot. 10-én a
négy csoporttal közös sétára indultunk, hogy megnézzük
Olasz Zsuzsa néni libáit. Megfigyeltük színüket, meghall-
gattuk hangjukat, a bátrabbak meg is simogathatták a
félénk jószágokat.
A 11-ei hagyományõrzõ napunk az udvaron közös libás
dalos játékok éneklésével indult, majd a teraszon mindenki
kipróbálhatta a kukoricamorzsolást. A türelmesebbek lenc-
sét és sárgaborsót is válogathattak. A szorgos munka után
megéreztük a finom illatokat, ebédre libacombot sütöttek
nekünk a konyhás nénik. A csontokból aztán megjósoltuk,
hogy lesz hó idén télen, reméljük, hogy fehér karácsonynak
örvendhetünk majd. 
A védõnõ is ellátogatott hozzánk, hogy megnézze, mekko-
rát nõttek a gyermekek, és elvégezte az év eleji vizsgála-
tokat. Vali néni nem érkezett üres kézzel, minden ügyes

ovis matricát kapott jutalmul.
Az elsõ gyertyagyújtás már nincs is olyan messze, a
gyerekekkel elkezdtük énekelgetni az adventi dalokat,

November elején a 8. osztályosok középiskolai nyílt
napokon vettek részt, hisz lassan el kell dönteniük, hol foly-
tatják tanulmányaikat.

11-én B.földváron rendezték a Bolyai területi anyanyelvi
versenyt. Ezen a megmérettetésen 4 fõs csapatok vehettek
részt, s a mieink nagyszerûen szerepeltek. 

A Tolna, Baranya, Somogy megyei értékelés ugyanúgy
Pécsett zajlott, mint az elõzõ években, s ugyanolyan
kiemelkedõ eredményt értünk el, mint az eddigi
versenyeken. Az 5. és 6. osztályosok remekeltek, nem talál-

tak legyõzõre.
Az ötödikeseknél GAMAUF LUCA, EIDENPENZ BIAN-
KA, OROSZ BENEDEK és TÓTH MARTIN, a
hatodikosoknál BALOGH HANNA, BRUCKER PÉTER,
ERDEI CSENGE és GOUTH AMÁLIA alkotta a csapatot. 

Ez a két csapatunk bejutott a decemberi országos döntõre.
Fiúk, lányok, ügyesek voltatok! Gratulálunk mindenkinek!

Ezen a napon az alsósok a közösségi házban egy nagyon
szórakoztató színházlátogatáson vettek részt.

14-én a 7., 18-án a 8. osztályosok osztályfõnöki óráját
Jócsik Mihály rendõrzászlós tartotta. Elõadásában-mely
nagyon elgondolkodtató volt, a kerékpározás szabályairól
és a fiatalokra leselkedõ veszélyekrõl hallhattunk.

16-án az 5. osztályosokat vizsgálta meg a fogorvos bácsi
és a védõ néni. 

17-én a 6. osztályosok siófoki színházlátogatáson vettek
részt. 

22-én látogattak el az elsõsök az óvodába, hogy átadják
iskolás tapasztalataikat a jövõ elsõseinek. Egy kellemes
délelõttöt töltöttek el az ovisokkal.

23-án zajlott a Simonyi
helyesírási verseny iskolai fordulója,
melyen nagyon sok tanulónk meg-
mérette magát.

28-án a nyolcadikosok a
Perczel Mór Gimnázium laborjában
nyernek betekintést a fizika
rejtelmeibe.

Ugyancsak e napon a felsõs
szülõk számára fogadóórákat és szülõi
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Közösségi Házi beszámolók, hírek

Szent Mártonnak ünnepén, égõ lámpást viszek én��
csendült fel ismét az ének Zamárdiban Márton püspök
születésének 1700. évfordulóján. Hagyományos
ünnepünk lámpáskészítéssel kezdõdött, hiszen minden
esztendõben vannak új fényre vágyóink. Gubányi Kata
vezetésével készültek a lámpások, az egyre sötétebb
õsz �burokba zárt�, karácsonyi kiszabadulásra váró fény
hordozói. A gyermekcsapat ezt követõen a tájházhoz
ment, a település legrégibb házához. Ez a mozzanat jól
szimbolizálja, hogy õsi hagyományok éltetõi vagyunk.
Idén nemcsak lámpásokkal vonultak a résztvevõk végig
a Fõ utcán, megkerülve a templomot, hanem eközben
kis csengettyûket is ráztak, a sötétségben megszólaló
remény hangjait elõhívva. A menet végül a Közösségi
Házba vonult be. Ott elõször felelevenítettük Szent
Márton életének jeles eseményeit, összeadtuk a mártoni
irgalmasság jegyében a hajléktalanoknak szánt zoknikat
és lekvárokat, aztán egyre inkább felerõsödött a víg
kedély: megvizsgáltuk a sült libák mellcsontjait � az
egyik tiszta fehér volt, lesz tehát hó a télen, gyerekek! -,
a másik hol barna, hol fehér, ez a mellcsont, lehet, hogy
nem is zamárdi libáé volt, állapították meg a hórajongók.

december

2-a, 9:00-: vegyes vásár

5-e, 17:00-: Nabe rendezvénye

6-a, 16:00-: Városi Mikulás ünnepség

7-e, 9:00-: Szilvi használtruha vásár

8-a, 14:00-: Óvodai Karácsonyi vásár

9-e, 9:00-: vegyes vásár

12-e, 9:00-: vegyes vásár

12-e, 17:00-: Egészségõr Egyesület rendezvénye

15-e, 9:00-: német használtruha vásár

15-e, 16.00-: Karácsonyi kézmûves készülõdés 

Gubányi Kata vezetésével

16-a, 14:00-: 65 év feletti nyugdíjasaink elõzetes 

karácsonyi köszöntése.

Fellép: Ihos József humorista

19-e: 9:00-: vegyes vásár

19-e 16.00-: Karácsonyi kézmûves készülõdés 

Gubányi Kata vezetésével

23-a, 9:00-: vegyes vásár

24-e, 17:00-: Kis Jézus jászolba helyezése

31-e, 21:00-: Szilveszteri mulatság

Senki sem fog egész évben éhezni, hiszen mindenki
betartotta a régi regulát, megkóstolta a libahúst. A fel-
nõttek Bartus Pista bácsi újborát is, aztán a gyermekek
pörgetõs játékkal szórakoztak, a nagyobbak beszélget-
tek, jó volt közösségben együtt lenni Szent Márton
estéjén! Köszönjük a konyhai dolgozóknak a libasütést,
õk minden esztendõben nélkülözhetetlen segítséget
nyújtanak, hiszen korgó gyomorral ünnepelni nem
érdemes!

Kedves Olvasók! A Betlehemezõ Társulat idei fel-
lépéseirõl majd december közepén minden lehetséges
módon tájékoztatjuk az érdeklõdõket. Az intézmény
munkatársai adventi szeretetképpen ezt a nagyon
egyszerû, nagyon tiszta kis verset küldik Önöknek, hogy
áldott legyen a karácsonyuk, s azt is kívánjuk, az ünnep
áldása tartson ki lelkükben végig a következõ esz-

Máté Rózsika: Karácsonyra várva...

Közeledik ismét a várva várt karácsony,
De lenne még számodra egy utolsó tanácsom.
Tudom, voltál mélyen, s értek már el gondok,
De kérlek, légy most hálás s tiszta szívbõl boldog.

Örülj kérlek annak, hogy van ahová menned,
S hogy nem kell e világon földönfutó lenned.
Mert oly sok ember fázik s éhezik a télben,
S mégis többet állt már Isten elõtt térden.

Tudom, néha nehéz és elítélnek mások,
S úgy érzed, hogy fentrõl csak rád szállnak csapások.
De fogalmad sincs róla, hogy sokan így sem élnek,
S bár betegségben, kínban, de minden nap remélnek.

Akármerre lépünk, csak kerüljük a gondokat,
S azt hisszük, hogy nálunknál minden ember boldogabb.
Lenézzük a szegényt, beteget és némát,
De sosem vettünk eddig más emberrõl példát.

Mindig abban bíztunk, hogy van nekünk egy Istenünk,
S hogyha Tõle kérünk, meglesz nekünk mindenünk.
Mert sokkal könnyebb sajnos nagy csodákra várni,
Mint oly sok ember elõtt a szívünket kitárni.

De most, hogy végre ismét közeleg az ünnep,
Ne akard, hogy minden csak neked legyen könnyebb.
Fogd hát össze kezed s adj mindenért hálát,
S ne akard te soha más embernek kárát.

Próbálj meg most végre másokért jót tenni,
S meglátod, majd így fogsz boldog ember lenni.
S ne félj soha attól, hogy ledobnak a mélybe,
Mert hidd el, hogy ott látnak mindent fent az égbe!

Gp - MGA
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Elkezdõdött a 2017-es fesztiválokra a jegyértéke-
sítés:

VOLT (június 27-július 1.), Balaton Sound (júli-
us 5-9.), Sziget fesztivál (augusztus 9-16.), 
Strand Fesztivál (augusztus 23-26.)

Irodánkban lehetõség van fizetni: (készpénzen
kívül) bankkártyával, SZÉP kártyával, egyéb utal-
ványokkal.
(jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programok-
ról az adott rendezvény honlapján tájékozódhat.) 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- Orgona CD-k: 2.000 Ft
- T - pólók zamárdis logóval több színben

és méretben, kulcstartó, hûtõmágnes,
névjegytartó, strandtáskák, bögrék, eser-
nyõ.

Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás,
fénymásolás: 25 Ft/oldal

Nyitva tartásunk:

December 9-ig hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig
vagyunk nyitva; (hétvégén zárva).
December 12-tõl január 2-ig ZÁRVA
Nyitás: 2017. január 3. � kedd, 8:00 óra!

Elérhetõségeink:

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

NABE HÍREK

2016. 11. 07-én szép számú érdeklõdõ elõtt
Miókovics Eszter környezetvédelmi mérnök tartott
elõadást �Tündérek és Manók földjén: Izland egy ter-
mészetvédõ szemével� címmel a Közösségi Házban.

Európai uniós országok pályázhattak a �Zöld civil
tudásmegosztás� keretén belül erre az izlandi konfer-
enciára. Hazánkban 100 ember közül 3 fõ, köztük
Eszter lett a szerencsés kiválasztott, aki elutazhatott.

Elõadásából megtudhattuk, hogy Izland egy varázs-
latos világ, ahol 6 hónapig sötétség uralkodik, amit
színes épületekkel, mozaikokkal próbálnak ellensúly-
ozni. 

A nyár mindössze két hónapig tart. A lakosság lét-
száma 320-350 ezer fõ. Ezzel szemben évente kb.
1.250.000 turista látogat az országba.
A szigeten sok aktív és kialudt vulkán található. Mivel
korlátlan mennyiségû forró vízzel rendelkeznek, a
házak fûtését is ezzel oldják meg. Nagyon olcsó a
geotermikus energia. A csövek a járdák alatt futnak,
így azok mindig melegek, soha nem csúszósak,
fagyosak.

Izland nagy banánexportõr. Európában egyedülálló

módon üvegházakban, trópusi körülmények között
termesztik a banánt.
A lakosok a vikingek és kelták leszármazottai, akik
nagy hangsúlyt fektetnek a Nemzetközi Állatjóléti
Szövetséggel együtt a bálnák védelmére.

A sziget a vízesések, gejzírek földje, a geológusok
paradicsoma, mivel az eurázsiai és észak-amerikai
kõzetlemez itt találkozik és távolodik egymástól.
Ezért az ország területe folyamatosan növekszik.

Az izlandi nyelvet kincsként õrzik, több száz éves
szöveget is el tudnak olvasni. Érdekesség például,
hogy az elektromos áramot borostyánkõ erõnek
hívják.

Ezen a vulkanikus szigeten páratlan a madárvilág,
valamint nagyon büszkék az izlandi pónira. Annyira
óvják a fajtát, hogy ha egy pónit kivisznek a szigetrõl,
már soha többé nem vihetik vissza.

A sok természeti szépség között megcsodálható a
sarki fény, az �aurora borealis� is, ami egy különleges
fényjelenség. Nevét a római hajnalistennõrõl kapta. 

Ha úgy döntünk, hogy Izlandra utazunk, rengeteg
élményben lehet részünk a bálnalestõl a forró vizes
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fürdõkig, a lávamezõkön való sétákig, de fel kell
készülnünk a rendkívül szeszélyes idõjárásra.

SRI

Hulladékcsökkentési Hét alkalmából 2016. november
19-én cserebere börzét rendezett a Nõk a Balatonért

Egyesület zamárdi csoportja. Unod már a régi dolgai-
dat,de nincs szíved kidobni õket? Hozd el hozzánk,
hogy új gazdára találjanak! Ezzel a szlogennel hirdet-
tük rendezvényünket. Több mint húszan vettek részt
az akciónkban; 103 kg ruha, 7 kg játék, 22 kg könyv,
10 kg cipõ gyûlt össze. 85 kg ruha, valamint az összes
játék, könyv és cipõ új gazdára talált. A megmaradt 18

kg ruhanemût tulajdonosa felajánlotta a belegi és
somogyfajszi gyerekek részére. Köszönet érte!

2016. november 12-én Balatonarácson tartotta a Nõk
a Balatonért Egyesület az ez évi 2. küldöttgyûlését.
Határozat született arról, hogy 2017-ben a Zöld fesz-
tivált Siófok rendezi meg. A �Vigyázz rám!� tár-
sasjátékot ismét kiadja a NABE. 2017 tavaszán lehet
újra megvásárolni. Elfogadásra került az egyesület
SZMSZ-e. 

2016. november 24-én a Gamesz dolgozók segítségév-
el újra felállítottuk a plébániatemplom elõtti téren a
Betlehemet. 25-én, pénteken a polgármesteri hivatal
elé visszakerült adventi koszorú feldíszítése is
megtörtént. Így minden készen áll advent elsõ vasár-
napjának köszöntésére. 

2016. december 12-én a Nõk a Balatonért Egyesület
zamárdi csoportja ismét ellátogat Belegre és
Somogyfajszra. A felajánlóknak köszönhetõen ismét
szebbé varázsolhatjuk sok kisgyermek ünnepét!

TJ/KT/KT
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AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Aranyosi Ervin: A fiú és a szögek

Szeretetvendégség a megbocsátás és elengedés jegyében
�Hányszor lehet az én atyámfiának vétkezni, és neki megbocsátani? 

Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer�/Máré18/

Hagyományos szeretetvendégségünkön fehér asztal mellett igazi ádventi hangulatban ünnepeltünk.
Egyesületünk �Ügyes kezek� csoportja saját készítésû ajándékkal lepett meg bennünket. 
A karácsonyi motívumokkal díszített gyertyák az adventi készülõdést juttatták eszünkbe. Tervezgetni kezdtük,
hogy öltöztetjük díszbe, hogyan súroljuk tisztára otthonunkat, meg arra is gondoltunk, mennyire ránk férne
magunkra is egy ünnepi nagytakarítás. Milyen jó lenne megszabadulni a testünket is megbetegítõ negatív

érzésektõl: a haragtól, az indulattól! Milyen jó lenne megbocsátással könnyíteni lelkünkön, és tiszta szívvel
várni az ünnepet! 
Elõadónktól, dr. Scheiling Ágostontól különbözõ megbocsátási technikákat ismerhettünk meg. Szavai
megerõsítettek bennünket abban -amit saját bõrünkön is tapasztaltunk-, egészségünk érdekében is szükséges
megbocsátanunk.

�Haragod a tenyeredben tartott parázs, téged éget, önmagadat pusztítod vele.� Sérüléseket okozunk
magunknak, fájó sebeket a hozzánk közel állóknak.               
E témához kapcsolódó szép verseket hallgattunk meg Németh Erika és Bokor Levente értõ tolmácsolásában.
� A kisfiú és a szögek� tanulságos történetével kívánunk minden kedves Olvasónknak  szeretetteljes, békés
karácsonyi ünnepeket.

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz ter-
mészete volt. Az apja adott neki egy zacskó
szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a
türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be
egy szöget az udvar végében lévõ kerítésbe.
Az elsõ napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe.
A elkövetkezendõ hetek során megtanult
uralkodni magán, és a kerítésbe beütött szögek
száma napról napra csökkent: felfedezte, hogy
sokkal könnyebb uralkodni magán, mint a
szögeket beütni a kerítésbe.
Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen

szöget sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor
megkereste az apját, és elmesélte neki, hogy ma
egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie.

Ekkor az apja, azt mondta neki, hogy

minden nap, amikor megõrzi a nyugalmát, és
nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki
egy szöget a kerítésbõl. A napok teltek, amikor
egy nap a fiú közölte apjával, hogy már egy szög
sincs a kerítésben. 

Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt:

- Édes fiam, te igen becsületre méltóan
viselkedtél, de nézd csak meg, mennyi lyuk van
ezen a kerítésen. Ez már sosem lesz olyan, mint
azelõtt. Amikor összeveszel valakivel, és
amikor egy gonosz dolgot mondasz neki,
ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek
itt a kerítésen.
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BARÁTI KÖR HÍREI

Elvitorlázott egy nagy mesélõ�

Életének 85. évében elhunyt Körmendi Vilmos zon-

gorista, zeneszerzõ és karmester, a magyar kön-

nyûzenei élet kimagasló egyénisége. Munkásságát a

szakmai oldalak pontosan bemutatják, én inkább a

Zamárdihoz való kötõdésére emlékeznék.

Nyaralótulajdonosként egész évben, amikor csak

elfoglaltsága engedte, lejött a Margittay utcában álló

házába, hogy itt töltse szabadidejét. Neki mindegy

volt,hogy esik vagy fúj, Zamárdi és a Balaton mindig a

legkedvesebb volt számára.

Nagyon kritikus volt, és minden fórumon hangoztatta

véleményét a nyaralótelep múltjának megõrzése,

fejlõdése és új arculatának kialakítása érdekében. Az

utolsó éveiben gyakran találkoztunk, mely során õ

mesélt régi és újabb történeteket arról, ami vele történt,

mi pedig hallgattuk. Olyan élet állt mögötte, melyrõl

végtelenségig tudott beszélni anélkül, hogy ismétlések

vagy unalmas epizódok lettek volna.

Másik nagy szerelem a vitorlázás, mely összekötött ben-

nünket. Amikor tehette, elpöfögött a kapum elõtt

kisautójával Földvárra a kikötõbe, ahol hajóját tartotta,

hogy kihajózzon a vízre. Amikor korára és állapotára való

tekintettel úgy döntött, hogy feladja a vitorlázást, és elad-

ta hajóját, látszott rajta a veszteség és fájdalom.

Biztattam, hogy majd megyünk együtt az én kishajóm-

mal, de erre már sajnos nem kerülhetett sor.

Elutazásom elõtt még váltottunk néhány vidám szót,

amibõl a bizakodás áradt, legalábbis én így éreztem

akkor. Sajnálom, hogy kedvenc almás pitéjét már nem

tudtuk elindulásunk elõtt átvinni, visszaérkezésünknél

pedig már nem volt kinek.

Hazaérkezésem után már nem láttam senkit a

nyaralóban, és Anikótól, feleségétõl értesültem halál-

hírérõl, amit kérésének megfelelõen, nem publikáltam

akkor.

Tegnap megjelent a hírekben Vili halálának híre, ezért

úgy éreztem, most már megengedi a távolból, hogy

emlékezzek az együtt átbeszélgetett idõkre.

Kedves Vili!

A Baráti Kör tagjai és magam

nevében jó szelet kívánok Neked, az

örök tengereken hajózó Mesélõ

Mesternek. Nevettesd meg az

angyalokat úgy, mint ahogy azt itt, a

földön tetted velünk, emberekkel.

margógyuri
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Az elmaradt olasz futamot követõen lezárult a 2016. évi világ- és Európa-bajnokság a F-250
kategóriában versenyzõ Bodor Péter számára. A német VB futamot a nagy rivális, az olasz Massimo
Rossi nyerte meg, itt Péter 2. helyezést szerzett.

Az utolsó futamig kérdéses volt a több futamból álló EB végeredménye, mivel Rossinak és Péternek
is egy-egy nyert versenye volt, és holtversenyben álltak az elsõ helyen. A döntõ futamra Borettóban
került volna sor, de az élet ezúttal tragikusan felülírta a versenyzõk terveit.

Történt ugyanis, hogy Rossi Németországban egy más versenysorozaton elindult, tragikus verseny-
balesetet szenvedett, és szörnyethalt a versenypályán. Halálhíre megrendítette versenyzõtársait, és
ezért az élen álló, még esélyes versenyzõk úgy döntöttek, hogy nem neveznek az utolsó olasz EB

futamra, melyet a szervezõk ezt
követõen nem rendeztek meg.
Ezzel a döntésükkel Massimo
Rossi, holtversenyben, de jobb
futameredményeivel életén túl
is megnyerte a F250 kategória
EB elsõ helyét is, és így VB és
EB gyõztes lett. A nagy ellen-
felet, Rossit, már senki nem
gyõzheti le itt, a földi versenypá-
lyákon.

Bodor Péter megszerezte az EB
2. helyezését, így EB-VB
ezüstéremmel zárult a 2016. évi
versenyszezon, mely eredmény-
hez gratulálunk.

Képünkön Rossi és Péter a VB díjkiosztóján.
Tavaszig �mûhelymunka� és technikai fejlesztések következnek, és jövõre újból irány a világ és
Európa-bajnoki futamok, melyhez sok sikert kívánunk a zamárdi drukkerek nevében.

Motorcsónak Forma 250 Világ és Európa-bajnokság 2016. 
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Személyi változásokkal indult az
idei labdarúgó szezon Zamárdi
labdarúgásának életében. A
leköszönõ szakosztályvezetõ helyét
Kelemen Tamás vette át, a vezetõ
edzõ szerepét pedig a Zamárdi
fociéletét figyelemmel kísérõknek
ismerõs  Szilágyi Csaba. A
pályagondnoki pozíciót pedig
Horváth Lajos tölti be. Az ifi csap-
at edzéseit továbbra is Szabadi
Csaba tartja, a Bozsik program
utánpótlás játékosait pedig Galó
Tibor és Szilágyi Csaba közösen
vette szárnya alá.
Nem indult könnyen az idei szezon,
számtalan adminisztrációs feladat-
tal kellett határidõre elkészülni, de
közös erõfeszítéssel sikerült
megoldani ezeket a
követelményeket. Aztán a
következõ probléma az eligazoló
�Polgárdi� játékosok helyettesítése
volt. Szerencsére a labdarúgásban
eltöltött évek jó kapcsolatrendsz-
erének, a vártnál sikeresebben vet-
tük ezt az akadályt. Olyannyira, hogy jelenleg 26 fõs a
felnõtt keret, és kihangsúlyoznám, hogy ebbõl az
edzéseket látogatók átlag létszáma 18 fõ. Viszont nem
ritka egy-egy pénteki edzésen, hogy az iskolából haza-
érkezõ ifistákkal együtt akár 32-35 fõ hódolhat ked-
venc szenvedélyének egyszerre a pályán.
Nem volt különösebb elvárás a szezon kezdete elõtt a
helyezést illetõen, de úgy gondolom, ilyen edzéslá-
togatottsággal lehet mire alapozni, és a szezon végére
akár a dobogó legalsó foka sem elérhetetlen.
A tabella 6. helyén telel a felnõtt csapat, az ifi pedig
csupán a rosszabb gól- különbségének köszönhetõen
a 4. helyen áll.
Viszont nem áll meg az élet, és kihasználva a remek

idõjárást és edzéslátogatottságot, már most komoly
edzésmunka folyik a tavaszi szezon jobb siker-

ességének érdekében. Több MLSZ által rendezett,
téli felkészülési tornára is nevezett a csapat, melyek
között az edzések továbbra is folynak. Csupán 3 hét
pihenõt terveztünk a tél folyamán.
Végezetül szeretném megköszönni a Gamesz
vezetõségének, illetve néhány dolgozójának segít-
ségét, akik megkönnyítették a szakosztályra nehezedõ
gondok némely részét.
A naptári év végéhez közeledvén nem feledkezhetünk
meg az ünnepekrõl sem, ezért már most megragad-
nám az alkalmat, hogy kellemes ünnepeket  és sik-
erekben gazdag boldog új évet kívánjak minden
olvasónak a vezetõség, az edzõk, a játékosok és
végezetül a magam nevében.

Kelemen Tamás 

PETÕFI SE HÍREI

Atlétika: November 16-án Bonyhádon rendeztek
tehetségkutató versenyt a 12-14 éves gyerekek
részére. Egyesületünket Nagy Gergõ képviselte
remek eredménnyel. A magasugrás versenyszámát
170 cm-es egyéni rekorddal nyerte.
November 23-án 4 iskola 5 csapatának részvételével
rendeztük meg a tornacsarnokban az elsõ Zamárdi

Kölyökatlétika versenyt. Az atlétika sportág legfiatal-
abb gyakorlói mérték össze a tudásukat változatos
csapatversenyben. Minden résztvevõ emléklapot
kapott, a gyõztes balatonszabadiak kupával térhettek
haza. Az �udvarias� házigazda csapat a 2. és a 3.
helyen végzett. Zamárdi atlétapalánták: 1.osztály:
Bertalan Balázs, Bogdán Kamilla, Diószegi Dániel,
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Harai Johanna, Iványi Flóra, Petrus Máté, Sárdi
Eszter, Sáritz Donát, 2. osztály: Arnold Milán, Balogh
Luca, Iberpaker Boróka, Juhász Liza Szofi, Kovács

Olivér, Takács Jázmin, Tihanyi Bálint, Tóth Hanna
Krisztina. November 26-án a 3.-4. osztályosok
Bonyhádon versenyeznek.
Tollaslabda: November 19-én a Somogy megyei
Segesden jártak versenyzõink. A helyi hagy-
ományokat ápolva 23. alkalommal rendezték meg az
amatõr gyermek tollaslabda kupát. zamárdi színeket
8-an képviselték. Szoros csatában bronzérmet
szerzett Bokor Bulcsú a 2. korcsoportban.

Versenyzõk: Balázs Attila, Boksán Roland, Bokor
Bulcsú, Nagy Iván, Nagy Márton, Nagy Nadin, Szabó

Gergõ, Szabó Réka. Következik a Bagodi és a
Seregélyesi túra.
Asztalitenisz: Október 26-án a tornacsarnokban foly-
tatódott a dél-balatoni amatõr férfi bajnokság.
Pingpongosaink a Siófok utánpótlás csapattal játszott

és nyert 7-3-ra. November 9-én Siófokra utaztak és
szoros csatában 6-4 arányban kikaptak a házigazda 2
csapatától. Egy héttel késõbb a siófoki 3. csapata
gyõzött 7-3 arányban. A fonyódiak elleni meccs
elmaradt.
Egyesületünk minden tagjának nevében: békés
decemberi napokat és erõben gazdag új évet
kívánok! 

Galó Tibor

Megnyitó
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MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI

SEGÍTÕ KEZEK

Szeretnénk köszönetünket kifejezni polgármester úrnak, az önkor-
mányzatnak egész éves támogatásukat.  A Gamesz vezetõjének és dolgo-
zóinak, valamint a Zamárdi Polgárõr Egyesület segítõkész munkáját.
Köszönjük a lehetõséget, hogy nagyobb helyiségbe költözhettünk, mert
ezzel nagyban segítették munkánkat.

Köszönjük a lakosság aktív támogatását, adományait, melyet továbbra is
szívesen fogadunk keddenként 15-16-ig.

A sok-sok köszönet után egy kívánságunk maradt. Lassan közeleg a
szeretet ünnepe, ezúton szeretnénk kívánni

BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

Máltai Szeretetszolgálat
Zamárdi csoportja

BEMUTATKOZIK 

A �SEGÍTÕ KEZEK� SZOCIÁLIS ÉS HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÓ ALAPÍTVÁNY

�Soha nem annyira öreg az ember,
hogy már semmit se érjen.�

(Marlo Morgan)

A �Segítõ Kezek� Szociális és Házi Segítségnyújtó
Alapítvány létrehozásának gondolata 2010-ben
fogant meg két agilis, rátermett egészségügyi sza-
kemberben, látva a téli hónapokban különösen
megfogyatkozó Balaton-parti települések idõs,
kiszolgáltatott lakóit, akik sokszor támasz és segít-
ség nélkül maradnak, mert a rokonok vagy távolab-
bi településeken laknak, vagy már külföldön dolgo-
znak. Elköltözésre sokszor nincs módjuk,
lehetõségük, de szándékuk sem, a hétköznapok
fenntartásának gondja viszont egyre nagyobb fela-
dat a hanyatló erõ, a megnövekvõ egészségügyi
problémák miatt.

Közhasznú szervezetként az Alapítvány 2011 már-
ciusában került bejegyzésre a Somogy Megyei
Bíróságon. Az elsõdleges, mûködést engedélyezõ
szervtõl, a Somogy Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalától 324 fõ ellátására, gon-

dozására kapott engedélyt. Négy éve lát el a
Balaton déli partján az idõsgondozáson belül házi
segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, ellátási
területe jelenleg: Ádánd, Balatonszabadi,
Balatonboglár, Balatonlelle, Zamárdi. Az ellátott
településeken 26 szociális gondozónak munkál-
tatója, 15 szociális gondozót megbízási szerzõdés-
sel alkalmaz, és 7 társadalmi gondozóval áll
szerzõdéses kapcsolatban.

A szolgáltatásokkal az idõs, elesett vagy szo-
ciálisan rászoruló embereknek kíván támogatást és
segítséget nyújtani saját otthonukban és
lakókörnyezetükben az önálló életvitel fen-
ntartásában, valamint egészségi, mentális állapo-
tukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.

Feladatának tekinti, hogy az igénybe vevõk fizikai,
mentális és szociális szükségletei saját
lakókörnyezetükben legyenek biztosítva életkoruk-
nak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak
megfelelõen, meglévõ képességeik fenntartásával,
felhasználásával és fejlesztésével. 

Kérelem benyújtása esetén � személyesen lehet
jelezni a településeken dolgozó gondozónõknek
vagy telefonon az Alapítvány irodájában (Zamárdi,
Petõfi utca 1. szám)  � a házi segítségnyújtás
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gyakoriságát az Alapítvány vezetõ gondozónõje az
elõzetesen elvégzett gondozási szükségletfelmérés
alapján határozza meg a kérelmezõ 

� egészségi állapotának, 
� szociális helyzetének, 
� háziorvosi javaslatának

figyelembe vételével, az egyéni szükségleteknek
megfelelõen. 

A rászorulók által igényelhetõ szolgáltatások: 
� szociális segítés (takarítás életvitelszerûen

használt helyiségekben; mosás; vasalás;
bevásárlás, segítségnyújtás ételkészítésben
és az étkezés elõkészítésében; mosogatás;
ruhajavítás; közkútról, fúrt kútról vízhordás;
tüzelõ behordása; egyedi fûtés beindítása;
hóeltakarítás; síkosságmentesítés lakás
bejárata elõtt; kísérés; segítségnyújtás az
ellátást igénybe vevõt érintõ veszélyhelyzet
kialakulásának megelõzésében, a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában; szükség
esetén a bentlakásos szociális intézménybe
történõ beköltözés segítése)

� személyi gondozás (információnyújtás;
mentális támogatás; tanácsadás; családdal,
ismerõsökkel való kapcsolattartás segítése;
egészségmegõrzésben való
közremûködés; ügyintézés; mosdatás;
fürdetés; öltöztetés; ágyazás, ágynemûc-
sere; inkontinencia kezelése; haj, arcszõrzet
ápolása; köröm-bõrápolás; étkeztetés; moz-
gatás ágyban; decubitus megelõzése;
felületi sebkezelés; gyógyszer kiváltása;
gyógyszer adagolása, monitorozás; vér-
cukor-vérnyomásmérés; hely- és helyzetvál-
toztatás segítése; kényelmi és gyógyászati
segédeszköz beszerzése, használatának
betanítása, karbantartás; orvosi terápia
követése)

Az Alapítvány munkáját állami költségvetés
lehívásával végzi, de az állami normatív támogatás
stagnálása, az évrõl évre emelkedõ költségek miatt
egyre fontosabbá válnak az adományokból, támo-
gatásokból és pályázati lehetõségekbõl befolyó
pluszbevételek. 

Kapcsolatrendszerét tekintve az Alapítvány
fontosnak tartja a minél szélesebb körû
ismeretséget és megismertetést, ezért 

� hagyományõrzõ jelleggel évente
jótékonysági bált szervez, ahová nemcsak a
gondozók és gondozottak, de az ellátott
települések vezetõi is meghívást kapnak,

illetve bárki támogathatja részvételével,
tombolajegy vásárlásával a szervezet
munkáját,

� közösségformáló megmozdulásokon, civil
szervezeteket megmozgató ren-
dezvényeken egyaránt részt vesz � fõzõ-
verseny, �Mikulás-futás� � népszerûsítve az
alapítvány munkáját, céljait, a segítés
fontosságát, 

� együttmûködési megállapodással támogat-
ja az iskolai közösségi szolgálatot,
lehetõséget és teret biztosít középiskolai
tanulók számára a kötelezõ önkéntes
munka letöltésére, az altruista szemlélet
elsajátítására,

� pályázatokkal pluszforrásokat keres a
segítõ munka hatékonyabbá, színvon-
alasabbá tételéhez, a segítõk minél jobb
feltételekkel történõ  alkalmazásához. 

2016. október 22-én ünnepelte az Alapítvány
Jubileumi Jótékonysági Bál keretén belül
mûködésének 5. évfordulóját a balatonszabadi
Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. Ezúton is
szeretnénk megköszönni

� Zamárdi Város Önkormányzat Tourinform
Irodájának,

� a Szigetvári Takarékszövetkezet zamárdi
kirendeltségének,

� a Zamárdi gazdaboltnak,
� Matyikó Zsuzsannának,
� a Herczeg virágüzletnek, 
� a Paprika Csárdának,
� a CBA élelmiszerüzletnek

nagylelkû tombolatárgy-felajánlásait! 

Az Alapítvány elérhetõ a Zamárdi, Petõfi utca 1.
szám alatt mûködõ irodában személyesen vagy a
30/546-2913-as telefonszámon.

Adományokat, felajánlásokat örömmel és szívesen
fogadunk, amit a

10403040 � 50526581 � 67871018 (K&H  Bank)
számlaszámra tudnak eljuttatni.

Adószámunk: 18208083-1-14
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Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.

Szenvedtek Õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek Õket szûk odúkba
Ne rakjátok Õket otthonokba.

Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.

Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.

Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!�

(Óbecsey István:
Szeressétek az öregeket, részlet) Boldog karácsonyt
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Vízkereszti túránk 2017. január 7-én, szombaton indul 13 órakor a megújult templom térrõl.
A kilátót érintve a Vaskeresztig haladunk, ahol jó tûz s forralt bor (tea)

mellett sütögetjük szalonnánkat.

A háromkirályok nevében is várunk indenkit!

VÍZKERESZTI TÚRA
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Térjen be mûtermembe és
tekintse meg festményeimet!

KKAARR ÁÁCC SSOONNYYII  VVÁÁSSÁÁ RR

MMIINN DDEENN KKII TT   SS ZZEERR EETT EE TT TT EELL  VVÁÁ RROO KK !!

Ady Endre
Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.



Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

Tel.: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

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

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
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2016. december

Zamárdi plébániatemplom

csütörtök 17 óra

péntek 7:30

szombat 17 óra

vasárnap 8:30

Zamárdi üdülõtelepi kápolna

nincs szentmise

Balatonendréd

vasárnap 10 óra

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:


