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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kisgyermekes családoknak ajánl-
juk: elkészült Zamárdi föveny-
strandja 

Egy régi terv valósult meg Zamárdiban:

fövenystrandot adtak át, amely pályá-

zati forrásból valósult meg. A város

szabadstrand-fejlesztésre nyert 200

millió forintjának több mint felét fordí-

tották a mai napon átadott beruházás-

ra. A fejlesztés a kisgyermekes családok

komfortosabb fürdõzését biztosítja.

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesz-
tõ Nonprofit Zrt. idén márciusban
írt ki pályázatot a balatoni önkor-
mányzatok számára.
Zamárdi pályázata is a nyertesek kö-
zött volt, szabadstrandjai fejlesztésé-
re összesen 200 millió forint támoga-
tást nyert, így a város belevághatott
egy korábbi elképzelés megvalósítá-
sába. A mintegy 3 kilométer hosszú
szabadstrand Kilátó utcai végében, a
parti sávban és a mögötte elterülõ
gyepes részen fövenystrandot alakí-
tottak ki.
- Ezzel a fejlesztéssel az volt a cé-
lunk, hogy a szabadstrand kissé ki-
esõ, nyugati végét frekventáltabbá
tegyük, úgymond bevonjuk a vérke-
ringésbe. Ezáltal a pici gyermekek-
kel érkezõ családoknak is újabb al-
ternatívát tudunk biztosítani a biz-
tonságos pancsolás megteremtésével
– fogalmazott a város polgármestere,
Csákovics Gyula.
Elsõként az elavult betonburkolatot
távolították el. A partvédõmûvet
megbontották, majd egy kotrást kö-
vetõen plázsos részt alakítottak ki.
Elõkezelt keményfa cölöpökkel kör-
bekerítették a föveny határát. Egy
lassan mélyülõ partszakaszt hoztak
létre, amely ideális a pici gyermekek
számára is mind fürdésre, mind pe-
dig homokozásra, napozásra.
A víz felõli bejárati részen növények-
kel tarkított hullámtörõ szigetet hoz-
tak létre, amelyen tartózkodni tilos.
Ennek célja a hullámzás elhaboló
hatásának kivédése.
A megújított mintegy 30×40 méte-
res strandszakasz mögött egy bisztró,
továbbá öltözõk és mellékhelyiség is
található. A nagyobbak számára vízi-
bicikli kölcsönzõ, a kisebbek számá-
ra játszótér biztosít még kikapcsoló-
dást, szórakozást.
A beruházás eddig mintegy bruttó
85 millió forintba került, de a közel-
jövõben még egy saválló fémbõl ké-

szült 18 méteres hídszerkezetet is ki-
helyeznek, amely a fövennyel érin-
tett vízszakasz felett ível majd át.
Ennek várható költsége 19 millió
forint. A föveny térburkolattal borí-
tott járdán körbejárható.

A korábbi térvilágítást megújuló
energiaforrásokra cserélték. Öt da-
rab háromfokozatú, napelemes,

mozgásérzékelõs kandeláber bizto-
sítja a föveny környezetének megvi-
lágítását.

Zamárdi város képviselõ-testülete
köszöni a környékbeliek türelmét és
megértését a beruházás kellemetlen-
ségei miatt.

Forrás:http://www.hirbalaton.hu



Filmesek fala- kéznyomatok avatása

A hollywoodi hírességek sétányához hasonlóan
Zamárdiban is létrehoztak 6 évvel ezelõtt egy olyan he-
lyet, amellyel a helyiek és az idelátogató vendégek a ma-
gyar mûvészek elõtt tiszteleghetnek. Amíg a hollywoodi
Walk of Fame sétányán csillagokat kapnak a szórakozta-
tóipar nagyjai, addig Zamárdiban a mûvészek kéznyo-
matai kerülnek fel a Filmesek falára.
Tucatnyi magyar színész és rendezõ kapott már felkérést
a helyeiktõl, a kör pedig minden évben bõvül. 
A balatoni város kertmoziját 2012-ben újították fel, egy
év múlva pedig Csákovics Gyula polgármester ötlete
alapján létrehozták az emlékhelyet.
– A mozi homlokzatára elsõként Szabó István, Földessy
Margit, Koltai Lajos, Makk Károly és Horváth Adrienne
kézlenyomatáról készített kerámiák kerültek fel – mond-
ta a likeBalatonnak a polgármester. – A felújított mozi
homlokzatán lévõ mozaikot már nem lehetett megmen-
teni, így jött az ötlet, hogy az üres felületen hozzuk létre
a Filmesek falát. Szabó István személyében Oscar-díjas
is helyet kapott, és mindenki köthetõ a Balatonhoz. So-
kuknak van nyaralója akár Zamárdiban, akár a magyar
tenger más településein.
A hírességek egyébként nem a helyszínen adják a kéz-
nyomukat. A Zamárdiban nyaralóingatlannal ren-
delkezõ képzõmûvész, Mecseki Hargita megy el szemé-
lyesen a mûvészekhez, és veszi le a tenyérnyomatokat.
Az általa készített különleges anyag ellenáll az idõjárás
viszontagságainak, a dombornyomás fent marad a hom-
lokzaton, amelyhez felirat is készül.
A polgármester szerint az önkormányzat egyik legjobb
döntése volt, hogy felújították a kertmozit, ami hatalmas
siker, a 400 férõhelyes kulturális tér szinte mindig telthá-
zas a szezonban.
– Nagyon jó ötlet volt, hogy nem bontottuk le, hanem

2012-ben felújítottuk egy pályázat segítségével. Idén
elõfordult, hogy olyan sokan álltak sorba a jegyekért,
mint anno, a ’70-es években. Még Székesfehérvárról is
jöttek filmet nézni. 
Azért is keresik fel sokan, mert a Balaton körüli hason-
ló létesítményeket sajnos elbontották, pedig nagyon
hangulatosak – mondta Csákovics Gyula, aki hozzátette,
hogy mivel egy kis színpadot is kialakítottak, jól tudják
hasznosítani a kertmozit: itt tartották a városnapi ün-
nepséget és felléptek már a testvérvárosi települések
kulturális csoportjai is.

2019. szeptember  3.oldal Zamárdi Hírmondó

A zamárdi Filmesek falán a következõ mûvészek kéznyomata található:

1. Szabó István: Oscar- és Kossuth-díjas filmrendezõ, a Nemzet Mûvésze
2. Makk Károly: Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezõ, a Nemzet Mûvésze
3. Koltai Lajos: Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatõr, a Nemzet Mûvésze
4. Horváth Adrienne: nívódíjas, Arany Sirály díjas operatõr
5. Földessy Margit: Balázs Béla-díjas színésznõ
6. Lukács Sándor: Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész
7. Bitskey Tibor:Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, a Nemzet Színésze
8. Tordai Teri: Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznõ
9. Mécs Károly: Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészmûvész, a Nemzet Színésze
10.
11. Tordy Géza: Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, a Nemzet Színésze
12. Szilágyi Tibor: Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész
13. Paczolay Béla : Simó Sándor –emlékdíjas rendezõ
14. Bodrogi Gyula: Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, a Nemzet Színésze
15. Esztergályos Cecília: Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznõ
Forrás: www.likebalaton.hu (Krausz Andrea)
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Augusztus 10-én hosszú szervezõ munka után sor
került három mûvész kéznyomatának avatására.
A mûvészek:
17. Molnár Piroska: Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színésznõ, a Nemzet Színésze 
10. Eperjes Károly: Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színész, 
16. Rudolf Péter: Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas 

színész 
elfogadták invitálásunkat, s személyesen is részt vet-
tek az eseményen. A „ Filmesek fala” elõtt megtar-
tott ünnepség kellemes hangulatban zajlott. A
vendégeink érezhették a közönség tiszteletét és
szeretetét. Mindhárman elmondták, hogy nagyon jól
érezték magukat, s megtiszteltetésnek vették, hogy kéznyomatuk a falra került. 

Köszönjük nekik, hogy személyesen megtisztelték városunkat részvételükkel!

MZs.

Az augusztus 20-ai ünnepségeket megtisztelte
részvételével új testvér-településünk, Moscenicka
Draga delegációja Ricardo Staraj polgármester úr
vezetésével. A Midnight Bluesband nevû együttesük
éjfélkor sikeres koncertet adott.

Cs. Gy.

Vastag Gábornét,  Emi nénit  2019. július 31-én 95.

születésnapján Kiss Jenõné és Bemné dr. Schneider Mária

az önkormányzat nevében köszöntötte fel .

Felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt Polgármesterjelölteket
és Képviselõjelölteket, hogy október elején a
Zamárdi Hírmondónak választási különszáma
jelenik meg.

Kérjük mindazon választópolgárt, aki a jelöltál-
lítás során megszerzi a szükséges ajánlások szá-
mát és jelöltté válik, hogy szeptember 20-ig jut-
tassa el a bm.gabi@gmail.com e-mail címre
fényképét és bemutatkozását (amennyiben erre
igényt tart).

A polgármesterjelöltek körülbelül egy A/4 ol-
dal terjedelemben, a képviselõjelöltek maxi-
mum 15 mondatban fogalmazzák meg elképze-
léseiket.

Szeptember folyamán lehetõség lesz a Zamárdi
TV-ben bemutatkozni a jelölteknek, ennek idõ-
pontjáról mindenkinek értesítést küldünk.

Zamárdi, 2019. augusztus 27. 

Zamárdi Hírmondó
szerkesztõ bizottsága

RÖVID HÍREK 
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A sportpark Széplak alsón fog elkészülni.

Rövid hír

A mai napon (2019.08.28.) örömmel vettük az értesítést Gulyás Gergely mi-

niszter és Gyopáros Alpár kormánybiztos aláírásával, hogy a Nemzeti

Szabadidõs-Egészség Sportpark Programról szóló kormányhatározathoz

kapcsolódóan benyújtott kérelmünkre a Magyar Falu Program sportparkok

építése alprogram keretének terhére Zamárdi településen 1 db A típusú

sportpark támogatásáról döntöttek.

Remélik, s a város képviselõ-testülete is bízik benne, hogy Magyarország

Kormányának a Magyar Falu Program keretén belül nyújtott támogatása a

települést  vonzóbbá, komfortosabbá teszi, és a sportpark a helyi lakosság

megelégedésére szolgál majd.

Csákovics Gyula 

polgármester
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NABE HÍREK

A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportja
Zamárdi lakosai, civil szervezetei és vállalkozásai

részére

ÕSZI PORTASZÉPÍTÕ VERSENYT hirdet.

Várjuk azon zamárdi lakosok, civil szervezetek és vál-
lalkozások jelentkezését, akik õszi díszbe öltöztetnék
ingatlanjuk utcafronti részét.

Jelentkezni 2019. szeptember 25-ig az alábbi e-mail
címen, illetve telefonszámokon lehet a következõ ada-
tok megadásával: név, cím, telefonszám.
tkranitz@gmail.com,
Tóthné Ildi: 30/313-8310
Kajdiné Ica: 30/947-2925

A pályamunkák elkészítéséhez
javasoljuk a természetes anyagok
felhasználását:  mezõgazdasági ter-
mékek és termények, élõ- és
szárazvirág, textil, papír, stb.

A közönség/közösség véleménye is
számít! A pályamunkákról készült
fényképek (a tulajdonos engedé-
lyével) felkerülnek a csoport
Facebook oldalára, ahol a por-
tadíszekre leadott LIKE-okkal
lehet szavazni! A legtöbb lájkot
kapó dísz nyeri el a közönségdíjat.

A dekoráció elkészítésének
határideje: 2019. szeptember 28.

A dekoráció folyamatos bemu-
tatása és fenntartása:
2019. október 6-ig.

Eredményhirdetés:
2019. október 7-én,
hétfõn, 17 h-tól a Közösségi
Házban.

Keressük a legszebb, legkreatívabb,
leghumorosabb portadíszeket

Zamárdiban!
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Megint jaj a seregélyeknek! 

VI. Madárijesztõ készítõ verseny

valamint

Házi lekvárok és szörpök versenye

Idõpont: 2019.09.14. (szombat) 09.00-tól

Helyszín: Zamárdi Tájház

PROGRAM:

09.00-10.00 Madárijesztõk, szörpök, lekvárok leadása, nevezés

A madárijesztõ készítõ versenyre egyének, csoportok, baráti társaságok,

iskolai osztályok nevezését is várjuk! 

09.00-12.00 Kézmûves foglalkozások, népi játékok, lovas kocsikázás

Mesesarok Telegdi Ágnes írónõvel

12.00 órakor Eredményhirdetés 

12.15 órától Ebéd – mindenkit szeretettel várunk egy gulyásra

Palacsinta, házi szörp, finom borok

Mindenkit szeretettel vár ingyenes rendezvényére a Nõk a Balatonért

Egyesület Zamárdi csoportja!

A rendezvény támogatói: Polgármesteri Hivatal Zamárdi, Zamárdi Tourinform Iroda, Telegdi Ágnes, Schwarc Béla
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A nyári szünet utáni elsõ találkozásunk 2019 szeptember 9. hétfõ,  17 óra a Közösségi Házban.

Téma: 

1. Október 5. Egészségnapi rendezvény.  Ezzel kapcsolatos feladatok megbeszélése, szûrések-

re jelentkezés ,segítség kérése)

2. A szeptemberi kirándulással kapcsolatos információk átadása. Az elõleg után fennmaradó összeg 

befizetése.(tagoknak 6500.-Ft, akik nem tagok, azoknak 8000.-)   

Még 4 hely van a kirándulásra !!!!!!!!!!

Mivel már a kirándulás illetve az egészségnapi rendezvény elõtt  nem találkozunk, kérlek

benneteket, hogy hétfõn minél többen jöjjetek el.

MEGHÍVÓ

OKTÓBERI EGÉSZSÉGNAPRA 

Idõpont: 2019.október 5.(szombat)
Hely: Közösségi Ház (Zamárdi Honvéd u 6) 

Egyesület Klubhelyisége

Program: 
9:00-tól regisztráció 
9:00-12:50 szûrések (vércukor,vérnyomás,koleszterin,érszûkület,hallás vizsgálat) 

Városunk egészségügyi dolgozói; Dr.Szász András fõorvos ; 
Pannon és Geers Halláscentrum dolgozója. 

10:00 -10:15 A rendezvény megnyitója 
Csákovics Gyula polgármester,
Perge Lászlóné elnök,
Dr.Horváth Krisztina háziorvos 
Vers, trombita szóló 

10:15-10:45 Dr.Szász András érsebész fõorvos 
elõadása

10:45-11:00 Átmozgató torna 
11:00-11:15 Szünet, egészségkerti séta 
11:15-12:45 Minden, amit az elsõsegélynyújtásról 

tudni kell elméletben és gyakorlatban 
(szív és érrendszeri ,légzõszervi,cukor-
betegség, ájulás, vérzéscsillapítás, égési sérülés, rándulás, újraélesztés). 

12:45-13:30 vendéglátás, egészséges falatok kóstolása 
13:30 Ünnepélyes zárás 
Az érszûkület vizsgálatra maximum 12-15 fõ jelentkezhet,mivel  1 fõ vizsgálata 10-15 percet vesz igénybe, és
a fõorvos úr 2 óra vizsgálatot vállalt. Hallásvizsgálatra legalább 40 fõ jelentkezését várjuk, itt garantálják,
hogy nem lesz semmiféle termékértékesítés.

Jelentkezni: Takácsné Horváth Szilviánál lehet a 06-30-850 9911 telefonszámon. 

A rendezvény fõvédnöke: Csákovics Gyula polgármester 
Támogatóink: Zamárdi Város Önkormányzata 

Rákbetegek Országos Szervezete 
Tourinform Iroda 
Háziorvosi és Védõnõi Szolgálat Zamárdi

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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2019.10.01-én véradás lesz a
Közösségi Házban
15 órától- 18 óráig

Szeretettel várjuk minden leendõ és új véradónkat!
TAJ kártyát hozzatok magatokkal!

1. KIRÁNDULÁS
2019.  szeptember 28-29-én kétnapos  kirándulást tervezünk Poroszló-Nyíregyháza útvonalon.

1.nap (szombat) Poroszló – Tisza-tavi Ökocentrum
Hazánkban egyedülálló bemutatóhely  a Tisza és a Tisza-tó természeti kincseit, Magyarország 
második legnagyobb tavának csodálatos élõvilágát tárja elénk.
A központi épületben találjuk Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriumát.
A kirándulás része egy 40-50 perces kishajós program, melyben ízelítõt kapunk a Tisza-tó hangu-
latából.
Ha idõnk engedi délután  nyíregyházi séta.
A szállás a nyíregyházi Bessenyei Hotelben 2x2 ágyas apartmanokban lesz.
Szombat esti vacsora és  vasárnapi  svédasztalos reggeli a hotel melletti étteremben lesz.

2.nap(vasárnap) Nyíregyháza Állatpark.
Egész napos program az állatkertben(papagáj show,fóka etetés,óriás pillangók,stb..).
Fakultatív program lehetséges (Sóstó fürdõház, Falumúzeum),ez nem szerepel a költségben.
A kirándulás várható összege a létszám függvényében 16000-18000.-Ft között lesz. Ez  tartal-
mazza a busz, a szállás , a vacsora,reggeli és az összes belépõ költségét, a  fakultatív progra-
mot kivéve.
Jelenleg még 6-8 hely van a buszban. Jelentkezni Perge Krisztánál a 06-30-9453640 telefon-
számon lehet.

2.A nyári szünet utáni elsõ találkozásunk 2019. szeptember 9. hétfõ  17 óra a Közösségi Házban.
Téma: 
1.Október 5. Egészségnapi rendezvény.  Ezzel kapcsolatos feladatok megbeszélése, szûrések-

re jelentkezés ,segítség kérése)
2.A szeptemberi kirándulással kapcsolatos információk átadása. Az elõleg után fennmaradó

összeg befizetése.(addigra már meg lesz a végleges létszám.)
Mivel már a kirándulás illetve az egészségnapi rendezvény elõtt  nem találkozunk, kérlek

   benneteket, hogy hétfõn minél többen jöjjetek el.

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

szeptember

1-e, 19:30-: Vízi hálaadás

9-e, 13:00-: vásár

12-e, 9:00-11:30: Egészségi állapot-felmérés (külsõs cég)

20-a, 9:00-: vásár

21-e, 18:00-: Berkenye Irodalmi-est

okt. 6-a, 6:30-7:30, 16:00-18:00: Aradi vértanúk emlékfutás és emlékkerékpározás

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itteni feltüntetésük nem feltétlen
bizonyosság! 
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Pár gondolat korábbi eseményekrõl: Mesterség-

kóstoló-sorozatunkban nyáron a szobafestés kö-
vetkezett. A Közösségi Ház nagytermének festése-
kor Bertalan Péter avatta be egy-
két alapmûveletbe az érdeklõdõ
srácokat. Hálásan köszönöm neki
és munkatársainak! 
Sajnos az esõs, viharos idõ félbe-
törte a „Toronyóra”- koncertet,
Kegye János pánsíp mûvész elõ-
adását idõnek elõtte, hamar be
kellett fejezni. 
Júliusban és augusztusban a part
több pontjára animációs játékdél-
utánokat szerveztünk. 
Idén Czibula Erika és férje, Pál
hozták el vándorjátszóterük el-
més, nagyszerû és kiváló minõ-
ségben kivitelezett játékait. Szü-
lõk, gyermekek egyaránt nagyon
élvezték szolgáltatásukat, és per-
sze ehhez társultak idén is Gubá-
nyi Kata kézmûves programjai.
Zamárdi hat kárpátaljai diáknak szerzett egy csodá-
latos napot! Marsóné Pere Krisztina és Antal Miklós
tanárok látták vendégül õket, és fordultak hozzánk
miattuk. Szerencsére városunk gazdag lehetõsége-
ket kínál a gyerekeknek, jószívû segítõkkel: Margó
György és Sövény Pál jóvoltából vitorlázhattak. Kiss

Gergõ a vízi játszótérre invitálta õket! Puller Trudiék
ebédet adtak nekik! Szintén ingyen látta vendégül
õket a kalandpark, Richter Flórián cirkusza és a kert-
moziban Gömöri Lászlóék! 

Az idei, a 19. játszadalom nagyon jó idõjárásban
zajlott, és nagyon sokan vettek részt a programok-
ban, a Jóistennek hála. (Zamárdi családok azért

többen is jöhettek volna, de panaszra nincs okom.)
Felsorolni minden eseményt nem lehet, mert hosz-
szú lenne a cikk, csak néhány érdekességet eme-

lek ki: Patonai Bátor (tekerõlant), Kéméndi Tamás
(harmonika) és Gyõrfi Anna (ének) duett, a Jazza-
tion a capella énekegyüttes virtuózok a maguk mû-
fajában!
A Balaton Hétpróba-versenyre a két korcsoport-
ban összesen negyvenen jelentkeztek, soha ily so-
kan még nem! Kisebbeknél a dobogósok: 1. Hala-

si Maja. 2. Morvay Ambrus, Hege-
dûs Anna, Finta Emese. 3. Bog-
nár Alex. Nagyobbaknál: 1. Hala-
si Hanna. 2. Tóth Barnabás, Kiss
Csanád, Finta Zsófia. Új program-
jaink közül kiemelem az elsõ
Zamárdi „Föld körüli” vitorlásver-
senyt. Nagyszámú nézõközön-
ség elõtt zajlott! A Kedves Olvasó
úgy képzelje el, hogy Szabó Ben-
ce segítõtársunk tartotta a vállán
az egész földgolyóbist, szóval
egy térképes strandlabdát, s kö-
rülötte maguk mögött húzva egy
zsinóron a maguk alkotta vitorlá-
sokat, kis magellánokként szelték
a gyerekek a habokat! S itt meg-

említem Gubányi Kata kézmûves ezermesterünket,
a hajókészítés tanítóját! Méltán õ a játszadalom kö-
zéppontja. Kézmûves asztalaitól még sötétben sem
akarnak elfogyni az alkotók! A hõlégballon-füg-
geszkedésre több mint százan jelentkeztek, de saj-
nos 60-nál letelt az idõ. Akiknek az orra elõtt „szállt
el” a lehetõség, itt is üzenem, fel van írva elérhetõ-
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ségük, ha jövõre jön a ballon, õk
lesznek az elsõ sorszámúak! A
játszadalom csúcspontjának te-
kinthetõ szívalkotásról egy külön
kis cikk olvasható alább! 

Összegezve: elmondható, hogy
rendezvényünk továbbra is és
egyre inkább a családok kedven-
ce. Egyre több Zamárdiba vissza-
térõ kifejezetten ezekre a napokra
készül hozzánk! Nagyon jó érzés
látni a sok-sok ismerõs arcot! Kö-
szönöm többek segítségét: Hor-
váth Károlyét (strandlabda), Walter
Dominikáét (pereckorona-készí-
tés), az összes közösségi munkát
végzõ diákét, Kiss Gergõét (sup-
kölcsönzés), és persze a Gamesz
és munkatársaim nélkülözhetetlen háttérsegítségét.

Szent István- napi ünnepségünk egyszerre volt
egyetemes, nemzeti és somogyi itt Zamárdiban.
Szent István király életszentsége és tettei által mél-
tán egyetemes szentje a világnak. Az ünnep nem-
zeti karakterét ecsetelni sem kell, de itt kell kiemel-
nem, Surján László a KDNP tiszteletbeli elnökének
ünnepi köszöntõjébõl a tán legszebb gondolatot: a
Kárpát haza egysége az itt élõ népek lelkében a
kölcsönös kiengesztelõdés által valósulhat meg, és
akkor vesztik majd el a határok elválasztó mivoltun-
kat. A somogyi hangulatról Hamarics Imre és Sán-
dor Tímea népzenészek gondoskodtak népzenei
betéteikkel. A kitüntetett zamárdiakról a Hírmondó
másik lapján olvashatnak az érdeklõdõk.

Szeptember végéig várom a régi és új érdeklõdõk
jelentkezését, akik a következõ színházi évadban
bérletet szeretnének váltani a veszprémi Petõfi Szín-
házba. Íme, a kínálat: Huszka – Szilágyi: Mária fõ-
hadnagy (operett), Gyurkovics Tibor: Nagyvizit (víg-
játék), P.S. Duncan: Csendszimfónia (zenés élettör-
ténet), Móricz Zsigmond: Pillangó (szerelmi idill),
Ivan Menchell: Sírpiknik (komédia) 

Zamárdiaké-e a Balaton szíve?

Úgy vélem, jól gondolom, mind a mottó, mind a
logó, mind a tényleges szívalkotás szimpatikus a
zamárdiak túlnyomó többségének. 
Körülbelül tízen vagyunk helyiek, akik minden év-
ben, ha jó az idõ és alkalmas a vízhõfok, nekidurál-
juk magunkat, és nagy lelkesedéssel felbiztatunk
500-1000-1200 embert a parton, hogy létrehozzuk
a szívet. Hála Döme Tamásnak, ki-ki a youtube-on

vagy facebookon, vagy a helyi Tv-ben láthatja az
eredményt. Ezt a szintet végül is minden esztendõ-
ben képesek vagyunk már elérni.

De tovább kellene lépni! Olyan jó lenne, ha a szív-
alkotás valóban a zamárdiak szívügye lenne! Pam-
plonának a bikafuttatás, Sienának a fõtéri lovas ver-
seny, Debrecennek a virágkarnevál, Békéscsabá-
nak a kolbászfesztivál, Ercsinek az ikerfesztivál, és
sorolhatnám hosszan a példákat; az évszázadok
vagy évtizedek alatt jellegzetes, egyszerre
emblematikus és szimbolikus rendezvényévé vált
ezen településeknek! Nekünk is erre kellene töre-
kednünk! Idén 3-5 zamárdi lakost lehetett látni a
szívben… Milyen jó lenne, ha már hónapokkal az
esemény elõtt életre kelne a „Zamárdi Szívkör”, és
elkezdené a rákészülést, hogy legalább húsz
beavatottunk mozgassa a vízben az embereket,
alakítván ki a szívet, és tudva mindnyájuk „betéve”,
hogy kinek-kinek mi a feladata! És alkalmi zászlók
hirdetnék a nagy eseményt az elõtte lévõ napok-
ban! És szíves pólókban legalább 60-70 zamárdi
gyermek és felnõtt indulna el két irányból a helyszín
felé a parton, hogy mihamarabb mint „kritikus tö-
meg” „szippantsa” egyre magával az embereket! 

Lehetne még sorolni a továbblépés lehetõségeit,
egy szó, mint száz, jövõre próbáljuk meg együtt,
zamárdiak, minél többen, minél inkább „társadal-
masítva” ezt a nemes ügyet, hogy elmondhassuk,
ténylegesen Zamárdi a Balaton szíve! Ki szeretne
tevõlegesen velünk tartani? Keressen bátran!

Gál Péter-közház
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés az ország
egész területére érvényes jegyekkel!
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy
kis ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendé-
geit! Várjuk azon kedves szállásadók jelentkezését,
akiknek vendégei 5, 10, 15, 20, 25… vagy még régebb
óta hûségesen visszatérnek városunkba. Az ajánlólap
a Tourinform irodában átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek ked-
vezményeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tarto-
zó elfogadóhely-listát. A fizetõ parkolás bevezetésé-
vel a Zamárdi kártya tulajdonosa 500 Ft kedvezmény-
re jogosult annak felmutatásával napi parkolójegy vá-
sárlása esetén. A Tourinform irodában átvételi elis-
mervény aláírásával nyitvatartási idõben átvehetõ. A
kártyát a szállásadónak kell igényelnie.

Nyitva tartásunk:
Szeptemberben hétfõtõl péntekig: 8:00-16:00, hétvé-
gén: zárva

Elérhetõségeink:

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

Szálláskatalógus 2020 és a honlap szálláshely- anya-
gának frissítése

A 2020-as szálláskatalógus anyagának összeállításá-
hoz várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulajdo-
nosok jelentkezését. A megjelenéshez szükséges
nyomtatványok letölthetõk a zamardi.hu honlapon az
iroda szolgáltatásai menüpontban, majd kitöltés és
aláírás után e-mailben, személyesen vagy postai úton
kérjük hozzánk visszajuttatni.

Az eddig megjelent szállásadók- a honlapon és a ka-
talógusban megjelentek is - e-mailben is kapnak érte-
sítést az újabb megjelenés lehetõségérõl, és ezúton is
szeretnénk felhívni az új hirdetõk szíves figyelmét is
erre a lehetõségre. A honlapos megjelenés továbbra is
ingyenes, a kiadványban történõ megjelenési lehetõ-
ség költségét a tájékoztató levél tartalmazza.

A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el,
hogy az elsõ külföldi turisztikai kiállításokra és vásá-
rokra el tudjuk küldeni.
Tervezett nyelvek, amelyeken a kiadvány megjelenik:
magyar, angol, német, lengyel.

Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje:
szeptember 30.

Honlapos megjelenéshez való jelentkezés:
december 1.

Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is
köszönjük!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- „Eltûntek, mint az avarok…”: 2.500 Ft
- Kis város nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- kulcstartók (fém, mûanyag), hûtõmágnes (fa,

mûanyag), bögrék
- V nyakú pólók ( nõi-férfi fazon ) Zamárdi a

Balaton szíve logóval
- Baseball sapka
- strandtáska

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomta-
tás, scannelés: 35 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal
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A szokásos idõpontban, augusztus 20 elõtti szombaton, a szokásos jó idõben, némileg csekélyebb érdeklõdés
mellett rendeztük meg a Zamárdi Strandröplabda Bajnokságot. Összesen így is 30 összecsapásra volt szükség,
hogy kiderüljön, ki érdemli a kupákat. A döntõ minden idõk egyik legszínvonalasabb meccsét hozta, a kupa is-
mét jó helyre került, amit az is bizonyít, hogy a másnap rendezett Balaton körüli Strandröplabda bajnokságot
is a mi fiaink nyerték (simán). 
Jó látni, hogy ez a sport is meghonosodott Zamárdiban, a Mozdulj Balaton mozgalom keretében minden hét-
végén lehet érmekért játszani, és bizony hétköznap is sokan használják a pályákat egy kis testmozgásra. A be-
vételt, mint minden évben, most is jótékony célra ajánlottuk fel.

H.A.

STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG

SVERT KUPA ZAMÁRDI

Svert Kupa Zamárdi 

Ötödször a szelek szárnyán!

90 évvel ezelõtt elõdeink itt Zamárdiban összefogtak,
s útjára indították a Svert Kupát. Tették mindezt
azért, mert szerették a vitorlázást, Zamárdit és a Ba-
latont. 1929-ben huszonegynéhány hajó indult a re-
gattán, ami igen komoly szám volt akkoriban, ne fe-
ledjük, mindez az elsõ Kékszalag elõtt volt öt évvel!

2015-ben élesztettük újra ezt a szép déli parti hagyo-
mányt, ugyanazon indíttatásból, mint évtizedekkel ko-
rábban. A Svert Kupa Zamárdi DELL túraverseny
hamar a svertes hajók, sõt az egész Balaton fontos
versenyévé vált, ma már stabilan 150-200 közti neve-
zõvel és száz fölötti befutóval a célvonalnál.

Az idei versenyre 160 hajó jelentkezett, ami meglepõ-
en magas szám, tekintve, hogy augusztus 10. sajnos
munkanap volt. A versenyre gyenge szelet jósoltak,
sõt sokan teljes szélcsendtõl tartottak, de szerencsére
a kellõ pillanatban megjött az „üzemanyag”.

Idén a korábbi versenyektõl eltérõen korábbra, 9 órá-
ra hirdettük meg a rajtot, mert így a verseny végét je-
lentõ szintidõt is elõbbre tudtuk hozni délután 4-re.
Meleg napokon ugyanis délután általában egyre gyen-
gül a szél, s csak a naplemente hoz némi légmozgást.

Hajóhad a vízen

Csodálatos látvány volt a rendezõhajóról nézni a ren-
geteg hajót, melyek a rajtvonal körül gyülekeztek! Ám
ekkor még csak nagyon gyenge fuvallatot érezhet-
tünk, viszont az északi partnál már fodrozódott a víz,
így kilenc elõtt halasztó zászlóval jeleztük: kicsit még
várni kell. Bejött a döntés, 20 perc múlva már egész
kellemesen fújt a Bácskai utcai kikötõ elõtti vízterüle-
ten a szél, így fél tízkor el is rajtolhatott a népes me-
zõny, majd 15 percre rá a Svert Kupa Zamárdi DELL
ifjúsági verseny hajói is nekivághattak a számukra ki-
jelölt - rövidebb – pályának. Õk a nagystrand keleti
végén fordultak, míg a felnõtt mezõny a szokásos
(Zamárdi, Ezüstpart, Zamárdi, Tihany, Zamárdi) út-
vonalon hajózott.

A pályát egyébként kicsit rövidebbre vettük az idén,
tartva a gyenge széltõl. Végül a verseny alatt néha
egészen felpörgött a légmozgás, de összességében jó
döntés volt, az elsõ hajó 11 elõtt haladt át a célvona-
lon, míg az utolsó fél kettõkor. Persze többen úgy
döntöttek, hogy nem jönnek ki a versenypályára, hisz
úgysem lesz szél, nos õk tévedtek, kellemes idõben -
néha leálló, de többségében elegendõ szélben - remek
verseny volt a 2019-es Svert Kupa.
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Díjözön és naplemente

Este hét órára népes társaság gyülekezett a Bácskai
utcai kikötõben, ahol a verseny fõvédnöke, Csákovics
Gyula polgármester adta át az érmeket az abszolút
egy- és többtestû hajók gyõzteseinek, valamint a szá-
mos hajóosztály helyezettjeinek. A leggyorsabb egy-
testû hajó a belight! nevû skiff lett Ujhelyi-Gáspár
Miklóssal a kormánynál, így õk kapták a Svert Kupát,
s a vele járó, különleges DELL Alienware m15 lapto-
pot. Külön érdekesség, hogy a többtestû hajókat is
megelõzték, így tényleg õk voltak az abszolút elsõk!

A katamaránok közt a Szárnyas Kenguru haladt át
elõször a célvonalon, Diószegi Zoltán irányításával,
így a többtestûek versenyét s az ezzel járó DELL G5
15 laptopot õk nyerték. Arról egyébként, hogy mely
gépek lesznek az idei díjak, a Budapest Boat Show so-
rán a Svert Kupa Vitorlás Egyesület standjánál lehe-
tett szavazni. Így tehát a szakmai kiállítás látogatói
dönthették el, mik lesznek az idei fõdíjak.

A Svert Kupa mezõnyében a 25-ös Jollék egyúttal a
Magyar Vitorlás Szövetség ranglista versenyén is meg-
mérkõztek, így ez a futam nekik az országos ranglistá-
ba is beleszámított. Az elsõ közülük a Fabatka lett,
Kalfsbeek Dobóczi Annával a kormánynál. Egyúttal
õk nyerték el a legjobb klasszikus hajónak járó Margó
György vándordíjat, illetve Anna lett a legjobb nõi
kormányos is. A hajóosztályok elsõ helyezettjei is ér-
tékes tárgynyereményeket vehettek át, köszönet ezért
támogatóinknak: a WELLIS-nek, a WELLEN-
STEYN-nek, a SLÁGERFM-nek, a Vízvonal
Hajósok boltjának és a Zamárdi Kalandparknak, il-
letve a CHS Kft-nek.

A Svert Kupa Zamárdi DELL ifjúsági túraverseny
gyõztesei: egytestû abszolútban Nánási Gréta, míg a
többtestûek versenyében Nagy Erik és Zubor Zalán.
Õk is remek nyereményeket vehettek át a DELL kép-
viseletében Móritz Krisztinától a díjátadón. Termé-
szetesen idén is díjaztuk Zamárdi legjobb hajóját az
egytestûek közt, mely a Nánási Balázs kormányozta
Nánási Sailing Vitorlásiskola nevû skiff volt (Balázs

nyerte el egyébként a tavaly elhunyt kiváló sporttár-
sunkról, Harsay Jánosról elnevezett vándordíjat is) és
a legfiatalabb, illetve a legidõsebb versenyzõt. Ez
egyébként jól mutatja, hogy milyen sok korosztályt
vonz a verseny, a legfiatalabbak – egy ikerpár – 6 éve-
sek, míg a korelnök Kováts Ferenc 89. Õ egyébként a
színpadon azt is elárulta, hogy az ’50-es években kez-
dett vitorlázni a Balatonon, és a lelkesedése azóta is
töretlen! Ezt követõen pedig a már hagyományos va-
csora következett a kikötõi sátorban, a Balaton leg-
szebb naplementéjétõl kísérve. A versenyzõk közül
egyébként sokan maradtak még Zamárdiban stran-
dolni vagy épp felsétálni a kilátóba. Az utolsó hajónak
hétfõ reggel intettünk búcsút a mólóról.

A Svert Kupa szervezõi ezúton mondanak köszönetet
a verseny támogatóinak, a DELL-nek a töretlen 5
éves névszponzorációért, a T-Systemsnek a technikai
támogatásért, a verseny fõvédnökének, Csákovics
Gyula polgármesternek, Zamárdi Város Önkormány-
zatának, külön köszönet a segítségért a Gamesz csa-
patának, Czár Lajos kikötõmesternek, a Zamárdi
Vízimentõ és Vitorlás Egyesületnek és persze család-
tagjainknak, akik a nyaralás helyett ismét a Svert Ku-
pa szervezését választották.

A Svert Kupa Vitorlás Egyesület nevében:
Mátay Horváth Éva és Mátay László 
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Szeretettel ajánlom!

„Eltûntek, mint az avarok…” – Avar kori temetõ
Zamárdi-Rétiföldeken

A Zamárdiban található, mintegy 5000 sírt magába
foglaló avar kori temetõ a Kárpát-medence legna-
gyobb és egyik leggazdagabb avar kori temetõje. 2015-
tõl Zamárdi város önkormányzatának önzetlen és
nagylelkû anyagi támogatása teszi lehetõvé, hogy az
Európa- szerte ismert, fontos lelõhely tervszerû kuta-
tása folytatódjon. Az elmúlt években a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete által
több mint 300 új sír került feltárásra, melyekben szá-
mos, korábban nem ismert temetkezési szokást figyel-
tünk meg, különleges szépségû tárgyat tártunk fel.

Elérkezettnek láttuk az idõt arra, hogy röviden beszá-
moljunk eddigi eredményeinkrõl, s egyben bepillantást nyújtsunk a régészek munkájába. Egy olyan tudomá-
nyos ismeretterjesztõ könyvet készítettünk, amelyben bemutattuk új eredményeinket, legszebb leleteinket, de
ezek mellett helyet kaptak a teme-
tõ leghíresebb leletei is. Az teszi
igazán különlegessé kiadványun-
kat, hogy a használati tárgyakat és
a viseleti elemeket mûvészi megfo-
galmazású, ugyanakkor életszerû
színes rekonstrukciós rajzokkal
igyekeztünk érthetõbbé, élvezhe-
tõbbé tenni. 

Reméljük, hogy a könyv még büsz-
kébbé teszi a zamárdi lakosokat vá-
rosukra, messzire viszi hírét e Bala-
ton-parti szép kisvárosnak, illetve
segít hiteles tudást szerezni a kör-
nyéken a 6. század vége és a 9. szá-
zad eleje közötti két évszázadban
élt és a mai Rétföldi utca tágabb
környékén hatalmas temetõt létesí-
tõ, gazdag avar kori közösségrõl, s
mindezáltal  jobban megismerhet-
jük Zamárdi és környéke régmúlt-
ját.
A könyv Zamárdi város önkor-
mányzata finanszírozásában, a
Martin Opitz Kiadó gondozásában
jelent meg magyar és angol nyelven
2019-ben. 

Balogh Csilla, szerzõ

KÖNYVBEMUTATÓ
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„BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR ’’ EGYESÜLET HÍREI

Zenés irodalmi estek, kiállítások, egyesületi

változások

2019 második félévében folytatjuk immár hagyomá-
nyosnak mondható kiállítás és irodalmi est sorozatun-
kat. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy Zamárdiban is kialakult
az a kis közösség, amely igényli, és szívesen látogatja
kiállításainkat, irodalmi estjeinket. Meghívottaink
más közösségekben is elismert, kiváló és érdekes sze-
mélyiségek, akik örömmel jönnek meghívásunkra, el-
lenszolgáltatás nélkül átadva mûvészetüket, megte-
remtve ezzel azt a színvonalas kulturális élményt,
amelyre szükségünk van az életünk összhangjának,
harmóniájának megteremtésében. Mi, a Berkenye-
kör tagjai, ugyancsak eleget teszünk más egyesületek,
települések meghívásának, ezzel teljesítve egyesületi
céljainkat, városunk jó hírnevének terjesztését. 

Legközelebbi meghívásaink: Szakáli Anna bemutat-
kozása Balatonszárszón és Budapesten, Veit Judit
Szántódon és Budapesten, dr. Völgyi Ildikó Szántó-
don vesz részt irodalmi rendezvényen. Ebben az év-
ben kiállítóink: Bodrogi Éva mûvésztanár Mosonma-
gyaróvár, Siófok, Tálos Ágota festõmûvész Balaton-
földvár, Fonyód, Veit Judit mûvészfotós Szántód kö-
zösségeit gyönyörködtették kiállítási anyagaikkal. Iro-
dalmáraink Aranyosapáti, Sitke, Tokaj, Balatonszár-
szó, majd Szántód, Budapest meg-
hívottjaiként teljesítették illetve
teljesítik küldetésüket.

Zamárdiba szeptember hónapban
Budapestrõl Németh Nyiba Sándor
olimpikon, író, költõ, a Magyar
Kultúra Lovagja, októberben Szé-
kely Gábor író, a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör tagja érkezik Szentesrõl. 
Novemberben Szakáli Anna Pri-
mavera és Aranypenna díjas
Zamárdi író, költõ öt új könyvét
mutatjuk be. Szélhajtó küsz – bala-
toni versek, Bodrogi Éva képeivel,
Szótündérek – versek gyerekeknek,

Péter Kincsõ, Péter Hajnal és Péter Dalma gyerekraj-
zokkal, Pergõforgó meséi – egy szekrénylakó manó ta-
nulságos meséi, Bodrogi Éva képeivel, Patrik és a

csokióriás – Bátorságkönyvek sorozat elsõ kötete, Veit
Judit rajzaival, Ablakok – elbeszélések, Veit Judit mû-
vészfotóival. 

Irodalmi estjeink látványban is élményt nyújtanak
Benk Katalin budapesti, Karácsony Júlia balaton-
fûzfõi festõk és Veit Judit mûvészfotóinak bemutatá-
sával. 

A Berkenye-kör képzõmûvészei 2019 nyarán Tálos
Ágota rajztanfolyamával, Bodrogi Éva kézmûves fog-
lalkozásával örvendeztették meg az ifjú és felnõtt ér-
deklõdõket.
A Berkenye-kör tagságából egy személy vált ki 2019-
ben, önállóan folytatva tevékenységét, ugyanebben az
évben három új tag kérte felvételét egyesületünkbe. 
2020-ban irodalmi és képzõmûvészeti antológiában
tervezzük bemutatni tagjainkat és alkotásaikat, továb-
bá egy helytörténeti kiadvánnyal is szeretnénk jelent-
kezni.

Egyes eseményeinkrõl a hirdetõszekrényekbe kihelye-
zett plakátokról, a Zamárdi Hírmondóból és a Városi
Televízió hirdetéseibõl értesülhet kedves érdeklõdõ
közösségünk. 

Szani
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„A legfontosabb energia az együttérzés“

/Ole Nydahl/

A nyári hónapokban nem történt különösebb esemény karitász csoportunk
életében.

Fogadónapjainkon - talán a meleg miatt - mérsékeltebb volt a forgalom;
valamivel kevesebben jöttek adományért, mint ahányan hoztak.

Felhalmozott készletünkbõl - csatlakozva a Máltai Szeretetszolgálathoz és a Családsegítõhöz - több
zsáknyi ruhanemût és apróbb használati eszközöket adtunk egy viharkárt szenvedett belsõ-somo-
gyi településnek. Egyik rászorulónk kérését teszem közzé: sürgõsen szüksége van egy régi típusú,
tárcsás mosógépre és centrifugára. Ha valaki tud segíteni, örömmel várjuk jelentkezését.

Elérhetõségünk: 348 - 524; 30 - 373 - 4760.

Õszi fogadónapjaink: szeptember 2., október 7. és november 4. /14 - 16 óráig/.

Köszönjük az eddigi és jövõbeni adományaikat, támogatásukat!

Bemné Schneider Mária

KARITÁSZ HÍREK

STRANDFESZTIVÁL KÉPEKBEN
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OLVASÓI LEVÉL

Tisztelt Címzett!

Bokor Tamás vagyok, az „ÜDÜLÉSRE FEL“ Turista-
szálló üzemeltetõje Zamárdi- felsõ, Knézich Károly
utca 42-43.-ból. Jegyzõ asszonytól engedélyt kérve és
egyeztetve a nálunk vendégségben lévõ, Belgiumból
érkezõ 22 fõ fiatal vendégeinkkel egy szemétszüretet
szerveztünk Zamárdi- felsõ egyik részén. A közterü-
let-felügyelet vezetõje segítségével már célirányosan
olyan területekre mentünk, ahol gond volt. Itt megje-
gyezném, hogy csak gratulálni tudok a város vezetésé-
nek és dolgozóinak, mert nem voltak szemetesek az
utcák, s ez az õ érdemük. Fõként inkább azzal volt
nagy gond, hogy az ingatlantulajdonosok vagy mások
nem megfelelõ zsákokban helyezik ki a különbözõ
hulladékokat, amelyeket a szolgáltató ebben a formá-
ban nem szállít el. Mi megpróbáltuk megfelelõ zsákba
átönteni, de csak 90%-ban sikerült. Több esetben a
fekete vékony zsákban már rohadt a zöld hulladék, és
esélyünk sem volt azt átpakolni.
A Jegenye térrõl indulva három utcát feljárva a stran-
don egy kis frissítõ fogyasztásával zárult a munka,
majd a jól megérdemelt fürdõzés.
Összegezve: egy jó kis napot tudhattunk magunk
után.

Üdvözlettel: Bokor Tamás
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Gránit, márvány, andezit, travertin,
mészkõ burkolóanyagok, lépcsõk,
párkányok

Hõszigetelõ rendszerek:
EPS, Grafitos rendszer

Gipszkarton és tartozékok

Szigetelõ anyagok: 
polisztirol, üveggyapot, bitumenes lemez

Ömlesztett anyagok: 
sóder, homok, murva, kulé kavics

Téglák: 
B30, Uniform, Ytong, Porfix, válaszfal tégla

Zsákos anyagok:
cement, mészhidrát, oltott mész, esztrich,
vakolatok, ragasztók

Útépítési anyagok: 
útszegélyek, kerti szegélyek
Vízépítési és csatornázási anyagok:

KG és PVC csövek, idomok, szerelvények,
betoncsövek, kútgyûrûk, akna elemek, me-
derlapok, KPE csövek, folyókák

Vasanyagok:
betonacélok, síkhálók, zártszelvények,
lapos és szögvasak, ereszcsatornák

Rögzítéstechnika:
bilincsek, csavarok, alátétek, szegek,
dûbelek, tiplik, huzalok, kötelek, oszloptartók

Barkácsanyagok:
vágókorongok, mérõeszközök, kéziszer-
számok

Védõfelszerelések:
bakancsok, kesztyûk, védõszemüvegek,
fejvédõk

Tevékenységi körünk közé tartoznak még:

- gépi földmunkavégzés, - kisgépek, lap-
vibrátorok, döngölõbékák, betonvésõk
bérbeadása

Térkövek:
- Barabás térkõ
- KK Kavics beton
- Abeton
- Leier
- Semmelrock
- Weissenböck

Termékeink:

Zamárdi felsõ Vadkacsa sor 30.
Telefon:

06-30/491-5022, 06-30/946-1921, 06-84/545-161 
Nyitva tartás:

H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00



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

Zamárdi plébániatemplom:

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2019. szeptember

MISEREND

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

Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Református istentiszteletek idõpontja

Miserend 2019. szeptember

csütörtök,                          19:00 óra
péntek                             7:30 óra
szombat                         19:00 óra
vasárnap 8:30 óra

Kápolna 
vasárnap 11:30 óra

Balatonendréd
vasárnap 10:00 óra

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

Az aktuális miesrend elérhetõ a plébánia honlapján:
http://zamardi.plebania.hu/miserend.html

Evangélikus istentisztelet minden hó elsõ vasárnapján délután négy
órakor.

Helye az Aradi u. és a Poltenberg Ernõ köz sarkán lévõ imaházban.

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: 2019. szeptember 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

Könyvkötõ

Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.
Tel.: 84-352-761, 06-20-9615-834,
e-mail:mvarnagy@freemail.hu

vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó készítését

Épületek teljes körû bontása-elszál-

lítása,tereprendezés,veszélyes fák

kivágása, udvar karbantartás,

költöztetés, fuvarozás.

Tel:  30/2073 932, 30/4455 518

Kiss-Ék

MFB Kamatmentes hitel
lakosság részére 10 % önerõvel lakóház, nyaralóház

energetikai korszerûsítésére!

Az uniós forrású GINOP-8.4.1/A-17 keretében az alábbi

korszerûsítésekhez lehet kamatmentes hitelt felvenni:

- ablak, külsõ ajtó cseréje

- homlokzati falak hõszigetelése

- padló hõszigetelése

- padlásfödém és ferde tetõ hõszigetelése

- kazáncsere ( kondenzációs gázkazán)

- napelem rendszer telepítése

- hõszivattyús rendszer telepítése

- elektromos hálózat korszerûsítése

Keresse bátran cégünket az alábbi elérhetõségeken:

Tel: 06 30 703 4882

E-mail:energetikatan12@gmail.com

Web:www.energetikatanusitas.com

Dél-Balatoni központunk Balatonszárszón található!


