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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

CIKLUSÉRTÉKELÕ
Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2015 márciusában elfogadta a 2014-2019 közötti ciklus
gazdasági programját. A gazdasági program kiemelt fel-
adatként határozta meg a város dinamikus fejlõdésének
fenntartását. A kitûzött cél teljesült: Zamárdi a tudatos
városfejlesztésnek köszönhetõen a Balaton Régió meg-
határozó településévé vált.
Zamárdi városát mára a balatoni turizmus fellegvára-
ként emlegetik. Településünk közkedvelt turisztikai
desztináció. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Zamárdi évek
óta dobogós helyet foglal el az idegenforgalmi adóbevé-
tel tekintetében a balatoni települések sorában, de or-
szágos viszonylatban is a leglátogatottabbak közt van.
2018-ban a város IFA bevétele meghaladta a 160 millió
forintot.
A program az arculatépítés három fõ pilléreként az avar
történelmi múltra való építkezést, a három km hosszú
szabad strand adottságait és a fesztivál turizmusból adó-
dó ismertséget jelölte meg.
Az Önkormányzat az elmúlt öt évben a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetével kar-
öltve folytatta az avar temetõ feltárását. A leletmentésen
túl a feltárások támogatásának volt egy másik célja is,
mégpedig az, hogy a magántulajdonban lévõ ingatlanok-
ról lekerülhessen a régészeti védettség. A korlátozás
megszûntével a telektulajdonosok megkezdhették az
építkezéseket. Az Önkormányzat ezzel is szerette volna
támogatni az ingatlantulajdonosokat. Mintegy 300 sírt
tártak fel a régészek Balogh Csilla ásatásvezetõ irányítá-
sával. A feltárt leletekrõl az  Önkormányzat könyvet je-
lentetett meg magyar és angol nyelven, amely hiánypót-
ló kiadvány mind a nagyközönség, mind a szakma szá-
mára. Értéket õriztünk, értéket mentettünk.
Jelenleg tárgyalások folynak egy Avar Kalandpark meg-
valósításáról. A projekt helyszíne a Szamárkõ melletti
erdõs terület lenne.

Zamárdi közel 3 km hosszú, egybefüggõ szabad strandja
kuriózum a Balaton környékén. Mára lassan eltûnnek a
szabad strandok a tó partjáról. A még megmaradt nem
fizetõs strandok felértékelõdtek a fürdõvendégek részé-
rõl. Ugyanakkor a vendégek az ingyenes strandokkal
szemben is magas elvárásokat támasztanak, igénylik a
színvonalas szolgáltatásokat (természetesen térítésmen-
tesen). Az Önkormányzat jelentõs fejlesztéseket hajtott
végre annak érdekében, hogy a zamárdi partszakasz még
vonzóbb legyen. Új vizes blokkokat helyeztünk el, sétá-
nyokat, parkolókat építettünk. Ingyenes wifi hálózat ke-
rült kiépítésre. Pályázati forrásból új fövenypartot létesí-
tettünk a strand nyugati végén, ezzel a beruházással
frekventáltabbá téve azt a partszakaszt is. A Kiss Ernõ
utcában idén önerõs beruházásként 200 millió Ft értékû
fejlesztést hajtottunk végre, melynek köszönhetõen kul-
turált és biztonságos közlekedési zónát, valamint 60 új
parkolóhelyet alakítottunk ki. A strandüzemeltetés, a te-

rület fenntartása, karbantartása jelentõs anyagi forrást
igényel. Az ingyenes strandolás biztosítása, és a környe-
zeti terhelés csökkentése végett 2018-ban az Önkor-
mányzat kénytelen volt bevezetni a fizetõ parkolási
rendszert a parti zónában. Ezt a bevételi forrást hosszú
távon már nem engedhette el az Önkormányzat. A
100%-ban önkormányzati tulajdonban lévõ Parkolási
Kft. az elsõ évben 50 millió Ft bevételt produkált. A he-
lyieknek, nyaralótulajdonosoknak és a környékbeliek-
nek, valamint a Zamárdiban szállást igénybevevõknek a
rendelet jelentõs kedvezményeket biztosít. Strandunk
minden évben elnyeri a négy csillagos minõsítést a Bala-
toni Szövetségtõl (szabad strandok esetében ez a legma-
gasabb fokozat).

Egybefüggõ szabad strandunk olyan egyedülálló adott-
ság, amellyel tudni kell élni, és éltünk is az elmúlt másfél
évtizedben. Városunk ad otthont Magyarország legna-
gyobb vidéki zenei fesztiváljának, a Balaton Soundnak,
valamint a Strand fesztiválnak és a B.my Lake-nek.
Ezek a rendezvények nemcsak itthon, de határainkon túl
is ismertté tették Zamárdi nevét. Nem véletlen, hogy a
Magyar Turisztikai Ügynökség országimázs filmjében is
szerepelnek.

A fesztiválok jelentõs többletbevételhez juttatták váro-
sunkat az elmúlt években. Az évek során egyre jobban
szervezett nagy rendezvényekkel mára megtanult együtt
élni a város. Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül
amellett a tény mellett, hogy a fesztiválok „mellékhatá-
sai” jelentõsen megterhelik a lakosságot, a környezetet.
Különösen a közvetlen fesztivál környéket. Amennyiben
továbbra is helyszínt biztosít a város a fesztiválok meg-
rendezéséhez, változtatásokat kell eszközölni. Ebben
egységes álláspontot fogalmazott meg a leköszönõ kép-
viselõ-testület. Zamárdi mára már nem csak egy jól csen-
gõ név, hanem egy BRAND. Meggyõzõdésem, hogy va-
gyunk olyan jól pozícionáltak, hogy szabhatunk feltétele-
ket. A Balaton Sound JÚNIUSBAN kerüljön megrende-
zésre. A B.my Lake NE LEGYEN NÁLUNK. JELEN-
TÕSEN EMELNI KELL A BÉRLETI DÍJAT.

A fesztiválok által érintett területek rekultivációját meg
kell követelni. Ennek érdekében már megtörténtek az
elsõ lépések. A szervezõk vállalták a parti sétány térkö-
vezését.A fesztiváloknak köszönhetõ ismertség, az opti-
mális földrajzi adottságok, valamint a nagy rendezvé-
nyek lebonyolításában szerzett másfél évtizedes tapasz-
talat alapján esett a választás Zamárdira, mint ideális
helyszínre a Red Bull Air Race kapcsán. Tisztában va-
gyok vele, hogy sokan érezték úgy, hogy túlzsúfolt lett a
fõszezon. Nyilván ideálisabb lett volna egy korábbi, sze-
zon eleji idõpont, de alkalmazkodnunk kellett a verseny-
naptárban szereplõ budapesti idõponthoz. Sokan, sokat
dolgoztunk azért, hogy ez a nemzetközi verseny tökéle-
tesen át legyen ültetve a balatoni helyszínre. A verseny
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két napján 100 ezer ember látogatott el hozzánk, és kul-
turált körülmények között tekintették meg az utolsó ma-
gyarországi futamot.
A kedvezõtlen, nem éppen strandolásra alkalmas idõjá-
rás ellenére a vállalkozók is extra bevételre tettek szert.
A világ Zamárdira figyelt, a külföldi közvetítéseknek kö-
szönhetõen 15 millió ember ismerte meg városunk ne-
vét. A településünk 50 millió Ft bevételhez jutott a hely-
szín biztosításáért. 

A ciklus alatt éves szinten 300-500 millió forintot fordí-
tottunk fejlesztésekre, beruházásokra.
Csak az úthálózat rekonstrukciójára éves szinten 70-80
millió forintot költöttünk. Ezen felül ugyancsak önerõ-
bõl tudtunk megvalósítani olyan több tíz milliós vagy
száz milliós nagyságrendû kivitelezéseket, mint a Ponty
utcai, a Siófoki úti, vagy a Fõ utcai. Minden évben a Vá-
rosfejlesztési és Pénzügyi Bizottság helyszíni bejárás
után, a lakossági jelzések és igények figyelembevételével
állította fel a sorrendiséget. Egy olyan településen, mint
Zamárdi, ahol a belterületi úthálózat több, mint 100 km,
óhatatlan, hogy van még adósságunk az útfelújítások te-
rén. Felelõtlennek tartom az ígérgetést és a település te-
lepülésrészek szerinti megosztását. Nyilvánvaló – és ezt
a képviselõ-testület a gazdasági programjában is jelezte,
hogy vannak bizonyos prioritások. Például az, hogy a te-
lepülés központi, turisták által legfrekventáltabb része
elsõbbséget élvez. Ezért kezdte el a képviselõ-testület a
parti korzó kiépítését. Mindez nem azt jelenti, hogy
Zamárdi-felsõ vagy Széplak-alsó, illetve Tóköz puszta
fejlesztése ne lenne ugyanolyan fontos számunkra. Szép-
lak-alsón és Zamárdi-felsõn is több utca kapott szilárd
burkolatot a ciklus alatt.  
Továbbá felújítottuk az óvodát, az iskolát, az orvosi ren-
delõket. Járdákat, tereket, játszótereket, parkokat, par-
kolókat építettünk. 

A tudatos városfejlesztés eredményeként, a megvalósult
beruházásoknak köszönhetõen megújult a város arcula-
ta. Zamárdi egy gondozott, élhetõ, biztonságos Balaton-
parti várossá vált az elmúlt években.
Zamárdi ma az egyik legdinamikusabban fejlõdõ Bala-
ton-parti település. Jelentõsen felértékelõdtek a zamár-
di ingatlanok.
Kiépítettük, és folyamatosan fejlesztettük a településen
a közterületi kamera rendszert, amelynek következtében
jelentõsen javult a közbiztonság.
Megoldottuk a központ több évtizedes problémáját: a
balra kanyarodást. A központi csomópont közlekedés
technikai átformálásával nem csak az „óvárost” kötöttük
össze az üdülõteleppel, hanem létrehoztunk egy átmenõ
forgalomtól mentes, valódi városközpontot is.
Az önkormányzat kötelezõ feladatai közé tartozik az
egészségügyi alapellátás biztosítása. Miközben az or-
szágban általános az orvoshiány, addig Zamárdiban ket-
tõ orvosi körzet mûködik, valamint biztosított a védõnõi
és fogorvosi ellátás is.
Az Állami Számvevõszék átfogó vizsgálata is megállapí-

totta, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil,
Zamárdi jól gazdálkodik. Minden évben jelentõs tartalé-
kokat tudtunk képezni, melynek köszönhetõen megvaló-
sulhattak a tervezett beruházások. A CIKLUS ALATT
TÖBB, MINT 2 MILLIÁRD FORINTNYI ÚJ ÉRTÉK
JÖTT LÉTRE, ENNYIVEL NÖVEKEDETT AZ ÖN-
KORMÁNYZATI VAGYON. 
Az Önkormányzat kiemelten támogatta a helyi civil szer-
vezeteket, együttmûködésünk szoros, példaértékû. Erõ-
sítettük külkapcsolatainkat, új testvértelepülési szerzõ-
dést kötöttünk a horvátországi Moscenicka Draga-val.
Az, hogy ZAMÁRDI VEZETÕ SZEREPET TÖLT BE
A BALATONI TELEPÜLÉSEK SORÁBAN, AZ
HOGY VÁROSUNK A BALATONI TURIZMUS
EGYIK ZÁSZLÓSHAJÓJA, A MI KÖZÖS SIKE-
RÜNK. MINDEN ZAMÁRDI POLGÁR SIKERE.
EZEKET A KIMAGASLÓ EREDMÉNYEKET NEM
ÉRTÜK VOLNA EL ÖSSZEFOGÁS, KÖZÖS GON-
DOLKODÁS NÉLKÜL.
MÉLTÁN LEHETÜNK BÜSZKÉK! Ugyanakkor nem
dõlhetünk hátra, nem ülhetünk a babérjainkon! Renge-
teg még a közös teendõnk, sok munka vár még ránk!

Folyamatban lévõ, elõkészített projektek:
- Bácskai utcai kishajó kikötõ bõvítése, korszerû-

sítése
- Bácskai utcai többfunkciós kiállító tér
- Harcsa utcai vízi sportcentrum
- Szent István utca D-i oldalának fejlesztése, fia-

taljaink számára kedvezményes építési telkek
biztosítása („Fecske” ház építése)

- Jegenye tér, mint települési alközpont komplex
fejlesztése

- Orgona utcai strand és környékének fejlesztése
- Rózsa téri sportpark megvalósítása
- Termelõi piac
- Bölcsõde
- Az úthálózat rekonstrukció, járdaépítések foly-

tatása

KÖSZÖNETEMET FEJEZEM KI A KÉPVISELÕ-
TÁRSAIMNAK, A BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK, A
CIVIL SZERVEZETEKNEK, A HIVATALI MUNKA-
TÁRSAIMNAK, MINDEN ZAMÁRDIT SZERETÕ,
A TELEPÜLÉST TÁMOGATÓ EMBERNEK, MIND-
AZOKNAK, AKIK VELEM EGYÜTT HITTEK ÉS
HISZNEK A VÁROS JÖVÕJÉBEN, AKIK MUNKÁ-
JUKKAL, LELKESEDÉSÜKKEL ÉS ODAADÁSUK-
KAL SEGÍTETTÉK TEVÉKENYSÉGEMET, AKIK-
KEL AZ ELMÚLT ÉVEKBEN VALÓDI KÖZÖSSÉ-
GET ÉPÍTETTÜNK!
ZAMÁRDI MA EGY OLYAN BALATON-PARTI VÁ-
ROS, AMELYNEK VAN JÖVÕKÉPE!

Csákovics Gyula
polgármester 
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A CIKLUSÉRTÉKELÕ KÉPEI
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PILLER DEZSÕ-DÍJ

Bemutatkozás
Molnár Ilonaként születtem 1955. január 28-án
Zamárdiban. Iskolai tanulmányaimat Balatonendréden
kezdtem, majd Zamárdiban fejeztem be. A siófoki Egész-
ségügyi Szakközépiskolában szereztem érettségi bizonyít-
ványt.  Pécsett 1974-ben szülésznõi oklevelet kaptam.  Elsõ
munkahelyem a siófoki kórház szülészeti osztálya volt. 
1976-ban férjhez mentem Kajdi Tiborhoz, két lányunk szü-
letett. Két évig Szóládon laktunk, majd hat évig Nyimben.
1986-ban visszaköltöztünk Zamárdiba. Egy évvel késõbb a
Vörös Október Férfiruhagyár Üdülõ gondnoka, majd veze-
tõje lettem. Az üdülõ privatizációja után a Balatonföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezet zamárdi fiókjába kerültem.
Ekkor léptem a Nõk a Balatonért Egyesület tagjai közé.
2010-ben a csoport vezetõjévé választottak. Igyekeztem
folytatni elõdeim minõségi munkáját.

Sokat köszönhetek a tagság és az önkormányzat segítõkész-
ségének, támogatásának.  Jelenleg a 18 NABE csoport kö-
zül Zamárdiban a legnagyobb a taglétszám, meghaladja a
80-at. Kiemelkedõ rendezvényeink: Népdalverseny, Zöld
Fesztivál, „Balatoni téli esték” sorozat. Közben 2013-ban 40
évi munkaviszony után nyugdíjba mentem. Kiváló dolgozói
elismerést 2006-ban kaptam a Takarékszövetkezettõl. 
2018. augusztus 20-án Zamárdi városért kitüntetésben ré-
szesültem. 
Ez év szeptember 18-án Piller Dezsõ-díjat kaptam. 

Kajdi Tiborné

Szeptember 18-án Zamárdiban a Városháza díszter-
mében a Csákovics Gyula polgármester által alapított
Piller Dezsõ- díjat Szakáli Anna (Berkenye
Egyesület), Kajdi Tiborné(NABE), Perge Lászlóné
(Egészségõr Egyesület), és Margó György (Baráti 

Kör) egyesületi vezetõk munkásságának együttes elis-
merésével adta át a polgármester úr. 
Az eseményt színesítette Bölcsik Zoltán trombita
játéka, Széles Ágota szép éneklése, ill. Straub Dezsõ
szavalata.

Köszönet
Perge Lászlóné
Nagy megtiszteltetésnek érzem,hogy a Piller Dezsõ- díjat
átvehetem.
Ebbõl az alkalomból köszönetet szeretnék mondani:

1.Polgármester úrnak, hogy több mint egy évtizedes mun-
kámat ezzel a díjjal ismerte el.

2.Az Egészségõr Egyesület 125 tagjának,akiknek segítsége
nélkül nem tudtam volna az elõadásokat, szûréseket meg-
szervezni.
Ezek az elõadások a lakosság egészségtudatát formálják, és
az egészséges életmódra próbálják tanítani õket.
Hálás vagyok az itt megjelenteknek,akik a legtöbbet segí-
tõk közül kerültek ki, és a többiek-nek, akik most helyhiány
miatt nem jöhettek el. Remélem, hogy a jó szellemben vég-
zett munka, egymás segítése a jövõben is megmarad.
Szerintem jó csapat,jó közösség vagyunk.

3.Végezetül köszönöm a Zamárdi Önkormányzat képvise-
lõ-testületének, a ROSZ-nak  a benyúj-tott pályázatok el-
fogadásával biztosított anyagi támogatását.
Köszönöm a lakosság személyi jövedelemadó  1 %-ának az
egyesület részére történõ felajánlását.
Kevesen tudják, hogy az általunk ingyenesen kínált elõadá-
sok, szûrések valójában pénzbe kerülnek.
A költségek kb. 60 %-át a támogatások és  az 1 %-os fel-
ajánlás fedezi. A többit az egyesület tagdíjbevételébõl, a
báli rendezvények nyereségébõl biztosítottuk, biztosítjuk.

Perge Lászlóné

M.Zs.
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B E M U T A T K O Z Á S

Margó György vagyok, 72 éves, és nyolc éve költöztem le
és élek véglegesen Zamárdiban. 

Nagyapám, Margó Ede szobrászmûvész 1927-ben vásá-
rolta meg a nyaralótelepen a „tanárok során”, (mai Szé-
chenyi u), a telket, melyre nyaralót építtetett. Egész éle-
tem összes szabadidejét itt, a nyaralóban töltöttem, ezért
csak félig vagyok „gyüttment” a településen.

2007-ben megválasztottak a Zamárdi Baráti Kör elnöké-
nek, és azóta igyekszem legjobb tudásom szerint vezetni
a Baráti Kört. Ez idõ alatt sikerült a nyaralótársadalmat
és a városvezetést  egymás kölcsönös elõnyére közös ne-
vezõre hozni, melynek lényege a város fejlõdésének se-
gítése, természeti és épített környezetének megóvása a
jövõ nemzedékek részére. 

Remélem, hogy eddigi és elkövetkezõ éveim munkája si-
keres lesz mind a város, mind a nyaralótársadalom szá-
mára egyaránt.

Köszönöm az elismerést, melyet a városvezetéstõl átve-
hettem.

Szakáli Anna Mária:
1952. január 1-jén születtem Zamárdiban. Bogláron érett-

ségiztem 1970-ben. Ügyvitelszervezõ, ügyvitel technikus,

folyamatszervezõi képesítéseket szereztem.

Igazgatási fõmunkatársi munkakörbõl mentem nyugdíjba

2009-ben.

Elsõ novellám 1989-ben, 2003-tól 2019-ig tizennégy kiadott

kötetem jelent meg.

Tagja vagyok több irodalmi társaságnak, egyesületnek,

énekkarnak. 

Elismeréseim: 

Tulajdonosa vagyok a Kõrösi Csoma Sándor Társaság

bronz emlékplakettjének (1985). 

2007 Prímavera díj, 

2008 Advocatus Pro Urbe Siófok, 

2013 Irodalmi Rádió legjobb szerzõje. 

2013-ban alakítottam meg a „Berkenye Zamárdi Alkotó-

kör” Egyesületet.

2014-2015 Elvégeztem a Magyar Íróakadémiát mesteri fo-

kozattal. 

2015 Zamárdiért elismerõ oklevél. 

2018 Apeva (egy új magyar versforma) mesteri fokozat, el-

sõ helyezés. 

2019 Szépírói támogató tevékenységért oklevél. 

2019 Aranypenna Díj a Magyar és Nemzetközi Irodalmi

Társaságtól.

Verseim több könyv és antológia címadói, CD-ken is hall-

gathatók, ill. megzenésítésre kerültek. 

2019-ben a RÍM Kiadó és az Irodalmi Rádió kiadásában

öt könyvem jelenik meg.

Szervezõje és támogatója vagyok a zamárdi irodalmi estek-
nek, kiállításoknak, az egyesületek, irodalmi társaságok
egymás közötti kapcsolatápolásának, a „Berkenye Zamár-
di Alkotókör” Egyesület tagságának támogatásával.
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226 milliós fejlesztéssel újult meg a Fekete István Általános Iskola (200 millió uniós, 26 millió saját for-
rás).

A teljes körû hõszigetelés, a nyílászárók cseréje, a napelemek telepítése, a világítási és fûtési rendszer
korszerûsítése, valamint az akadálymentesítés méltó körülményeket biztosít az iskola diákjai,
tanárai és technikai dolgozói számára. 

Ustrzyki Dolne park átadása
Szeptember 27-én lélekemelõ,bensõséges ünnepségre került sor. Újabb testvér-településünkrõl elnevezett
park készült el, s került átadásra a Jegenye téren.
Az Ustrzyki Dolne-park ötlete Gál Péter képviselõtõl származott, s Szentkuti-Kis Gábor tervei alapján való-
sult meg. 
Az ünnepségen beszédet mondott , méltatta a lengyel-magyar barátságot és Zamárdi szerepét lengyel diákok
képzésében: Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere, Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke,
professzor Jerzy Snopek úr, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete,  Michal Wnuk Ustrzyki
Dolne alpolgármestere. A kedves mûsorban közremûködött Bölcsik Zoltán (trombita), Schwarc Ildikó (citera,
ének),Gál Péter (szavalat).
Az emlékmûvet megáldotta Kocsi György plébános úr is, aki szintén szép szavakkal méltatta a lengyel és ma-
gyar nép barátságát.

M.Zs.

RÖVID HÍREK 

Zamárdi város önkormányzata 20 millió Ft-ot kapott a Magyar Teniszszövetségtõl.
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ÓVODAI HÍREK

A nyári zárás után az óvoda szeptember 2-án kitárta ka-
puit, az udvart pedig ismét a gyerekek nyüzsgése és ön-
feledt játéka töltötte be. A régi ovisok rögtön birtokba
vették kedvenc játékaikat, és lelkesen osztották meg egy-
mással, illetve a felnõttekkel nyári élményeiket. Az elsõ
hetekben közösen felelevenítettük a napirendet,
hetirendet, szokásokat és szabályokat. Felidéztük min-
denki jelét, és megkerestük azok új helyét az öltözõben,
mosdóban.

A gyerekek ugyan hiányolták azokat a társakat, akik
most már az iskolapadot koptatják, de ugyanakkor sze-
retettel fogadták az újonnan érkezõ piciket is, akik foko-
zatosan megkezdték az óvodába való beszokást. Elsõ
napjukon még szoríthatták anya kezét és közösen játsz-
hattak, így a szülõk is betekintést nyertek az óvoda napi-
rendjébe. Ahogy teltek a napok, úgy egyre bátrabban
jöttek óvodába, fedezték fel a rengeteg játékot, és ismer-
kedtek a csoporttársakkal, akik szívesen terelgették
õket. 

9-tõl megkezdõdött a nagycsoportosok úszásoktatásá-
nak elsõ turnusa a Família Hotelben. A 10 alkalom során
a kezdõ csoportban lévõ gyerekek vízhez szoktatása és
az alapok elsajátítása, míg a haladó csoportban lévõ gye-
rekeknél a már tanult technikák elmélyítése, tökéletesí-
tése a cél. Az utolsó órán a szülõk is megtekinthetik
gyermekeiket a medence szélérõl. 

12-én, csütörtökön Telegdi Ágnes írónõ látogatott el
hozzánk. Elõször egy mackócsaládról, majd pedig vid-

rákról szóló meséjével örvendeztette meg a gyerekeket,
akik mindvégig érdeklõdve hallgatták.  A kedves törté-
neteket projektorral kivetített, saját készítésû fotóival
tette látványossá. Óvodánkat több dedikált könyvével is
megajándékozta, amit ezúton is nagyon köszönünk, ígér-
jük, gyakran forgatjuk majd az ovisokkal. 

A héten már elindultak a csoportok sétálni is a Balaton
partjára vagy az óvoda környékére, hogy a csoportos
közlekedéshez is visszaszokjanak a gyerekek.

Az udvaron szalmából, rongyokból készítettünk egy ma-
dárijesztõt is, mellyel a NABE által szervezett madár-
ijesztõ versenyre is beneveztünk. 

Következõ heti témánk az õszi idõjárás volt, melynek ke-
retében elmentünk õszi kincseket, terméseket, bogyókat
gyûjteni, majd ezekkel díszítettük a csoportszobákat,
barkácsoltunk, számoltunk. Kipróbálhatták a mogyoró-

HIRDETMÉNY
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-

testülete szezonértékelõ, ciklusértékelõ

Lakossági fórumot
tart.

A Lakossági Fórum idõpontja: 2019. október 8-a (kedd), 18.00 óra.

Helyszíne: Közösségi Ház Zamárdi, Honvéd utca 6.

A fórumon meghívott vendégként részt vesz Witzmann Mihály országgyûlési képviselõ úr és
Molnár Gábor megyei rendõrfõkapitány úr.

A fórumra külön szeretettel várom dr. Dudás Anita Zsuzsanna jegyzõ asszonyt.

Csákovics Gyula polgármester
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és diótörést is az ovisok, munkájuk
„gyümölcsét” pedig elnassolhatták a
délelõtt folyamán. 

Nemsokára az édesapákat köszönt-
jük, folyamatosan készülnek az aján-
dékok, és a mûsor dalait, verseit is
lelkesen gyakoroljuk. 

Óvodánk felnõtt közössége nagy
szeretettel köszöntötte Ferenczi
Lászlónét 25 éves jubileuma, Kovács
Jánosnét és Nagy Gábornét pedig 30
éves jubileuma alkalmából. Szívbõl
gratulálunk és köszönjük lelkiisme-
retes munkájukat! 

ISKOLAI HÍREK

Szeptember 2-án iskolánk 185 tanulója kezdte
meg a 2019/20-as tanévet. Az elballagott 24 nyol-
cadikost 29 kis elsõs váltotta.

Szeptember 9-14 között a szülõi értekezleteken a
szülõk is megismerték a tanév céljait, feladatait.
13-án a közösségi házban szervezett jó hangulatú
hangszeres bemutatón vehettünk részt.

Szeptember 20-án a Fekete István-nap alkalmá-

ból az alsósok a város területén akadályversenyen

vetélkedtek. A szülõi részvétellel és segítséggel a

városi könyvtárban, parkokban, a játszótéren ki-

alakított állomásokon bizonyíthatták felkészült-

ségüket. 

A felsõsök akadályversenye a Balaton partján zaj-
lott. Az ügyességi feladatok mel-
lett iskolánk névadójának életé-
rõl, mûveirõl valamint a pásztor-
életrõl és kutyákról adtak szá-
mot tanulóink.
Szeptember közepétõl a negye-
dikesek 10 órás úszásoktatáson
vesznek részt a Família Hotel-
ben.
24-én a 6. osztályosok kaptak ol-
tást, a nyolcadikosok 18-án átes-
tek a szokásos fogorvosi- védõ-
nõi vizsgálatokon.
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Szezonértékelés 
Egy ilyen sûrû, forgalmas év végének közeledtével szinte le-
hetetlennek tûnõ feladat egy mindenben 100%-osan a való-
ságnak megfelelõ értékelés összeállítása, de  remélve,hogy
mindent sikerült felidéznem és akkor feljegyeznem az idén
történtekbõl, alábbiakban a 2019.év eddigi szakaszának ki-
értékelése.
Minden szezon után érdemes levonni a tapasztalatokat, hiá-

nyosságokat, észrevételeket,  a 2019-ben sem történik mindez

másként.

A vendégforgalom már júniusban a rendkívül szokatlanul
meleg miatt a rendezvények alatti idõszakon túl is a sokszo-
rosára nõtt. Zamárdi strandja továbbra is vonzó tisztasága,
kilátása, szolgáltatásai, valamint az ingyenes látogathatósá-
ga/használhatósága miatt a környékbeli települések turistái
számára is.
A rendezvénytér kihasználtsága idén nyáron is maximális
volt, a terület túlterhelt kihasználtságban, rendezvények-
ben. Nemcsak a rekultivációja, hanem a nagyfesztiválok kö-
zötti idõszakban a zajterhelése is megnõtt a minden hétvé-
gén 4 naposra szervezett fesztiválok miatt. Az önkormány-
zati/tourinform iroda által szervezett rendezvényeken kívül
az egyéb rendezvények megszervezésének engedélyezése
meggondolandó a jövõre nézve a fentiek miatt.
A rendezvények nagy részének helyet biztosító rendezvény-
tér infrastrukturális fejlesztései a saját szervezésû rendez-
vények igényeinek megfelelnek. A terület füves adottságait
figyelembe véve nem szabad túlterhelni, mert kevés idõ van
nyáron a regenerálódásra, fõleg nagy szárazság esetén.

A környékbeli, illetve Balaton körüli kerékpáros prog-
ramokat Zamárdiban a Balaton kör rendezvénnyel
egészítik ki a szervezõk a sport rajongóinak legna-
gyobb megelégedésére.
Évrõl évre magasabb látogató/induló számmal büsz-
kélkedhet az esemény, amelyért köszönet a szervezõk-
nek.
Május elején megrendezésre kerülõ Egészségõr egye-
sületi Fuss Zamárdiért program is egyre népszerûbb.
A szervezõk visszajelzése alapján még sosem voltak
ennyien, mint idén.
Május 26-án már negyedik alkalommal köszöntöttük
és vártuk a gyermekeket a Platánia játszótér mögötti
füves területre. A környezõ településekrõl is vannak
visszajáró családok, akik a kötetlen, jó hangulat és a
szervezés miatt térnek vissza gyermekeikkel évrõl év-
re. Az esemény nyilván a zamárdi gyermekek részére
kerül elsõdlegesen megszervezésre, de minden gyer-
meket szeretettel várunk.
A szezonnyitást a terület környékén zajló fejleszté-
sek/felújítások miatt június elejére terveztük át, a dön-
tés kedvezõen befolyásolta a rendezvényt, bár a terü-
let másik oldalán került megrendezésre, az érdeklõdés
és a versenyzõk/fõzõk létszáma elég magas volt. A sát-
rak idei pályázatban történõ megvásárlása sokat segít
ez ügyben a következõ években.
A pünkösdi hétvége szombatján megrendezett szezon-
nyitó rendezvény számára bár az elsõkörben tervezett
területet el kellett engednünk, az érdeklõdés és a ne-
vezések idén sem maradtak el. 

21 csapat fõzött, Korda Gyuri bácsiék fellépésére tö-
megek érkeztek, az idõjárás szebb és melegebb sem le-
hetett volna, sikeresen lezajlott az idei nyárnyitó ren-
dezvény. 
A zsûri szakmai színvonalát emelõ séfek részvételé-
vel sikerült ezt a rengeteg kóstolni való étket kiérté-
kelni. Jahni László, a Kistücsök étterem séfje mint
zsûrielnök vezetésével a csapatok szakmai megméret-
tetése a legjobb kezekben volt. A szezonnytó rendez-
vények sora másnap, pünkösd vasárnap a Jegenye té-
ren folytatódott gasztronómiai és zenés programok-
kal, az önkományzat támogatásával megvalósította a
Bandi 2000 Bt.
Az eddigiekben felsorolt események, azok elõkészítõ
munkálatai közben zajlott már õsz óta, az önkom-
rányzat legnagyobb éves rendezvénye, a VII. Rosé
fesztivál szervezése és lebonyolítása július 18-21. kö-
zött. Az esemény évrõl évre szigorúbban vett biztonsá-
gi körülményeket szab erre a 4 napra. Idén rendez-
vénytartási engedélyezés után nyithatta meg kapuit
már hetedik alkalommal. Igyekeztünk a színpadi prog-
ramokat, a villányi és egyéb bor gasztroinómiát úgy
összehangolni, hogy minden korosztálynak, ízlésnek
megfeleljen ( ez amúgy nem lehetséges..). A visszajel-
zések pozitívak voltak minden nap. A színpadi fellé-
põk ezreket vonzottak az esti órákban a területre. A
biztonsági szolgálat jelenlétének ténye megnyugtató
szervezést biztosít, problémamentesen zajlott minden
nap a fesztiválon.
Igyekszünk továbbra is minõségi fogyasztókat
Zamárdiba vonzani az eseménnyel, az itt tartózkodó
nyaralókon és az állandó lakosokon kívül.

„Az idei, a 19. Balatoni játszadalom nagyon jó idõjárásban
zajlott, és nagyon sokan vettek részt a programokban.  Fel-
sorolni minden eseményt nem lehet, csak néhány érdekes-
séget emelek ki: Patonai Bátor (tekerõlant), Kéméndi Ta-
más (harmonika) és Gyõrfi Anna (ének) duett, a Jazzation
a Capella énekegyüttes virtuózok a maguk mûfajában! A
Balaton Hétpróba-versenyre a két korcsoportban összesen
negyvenen jelentkeztek, soha ily sokan még nem! Új prog-
ramjaink közül kiemelem az elsõ Zamárdi „Föld körüli” vi-
torlásversenyt. Nagyszámú nézõközönség elõtt zajlott! Sza-
bó Bence segítõtársunk tartotta a vállán az egész földgolyó-
bist, szóval egy térképes strandlabdát, s körülötte maguk
mögött húzva egy zsinóron a maguk alkotta vitorlásokat, kis
magellánokként szelték a gyerekek a habokat! S itt megem-
lítem Gubányi Kata kézmûves ezermesterünket, a hajóké-
szítés tanítóját! Méltán õ a játszadalom középpontja. Kéz-
mûves asztalaitól még sötétben sem akarnak elfogyni az al-
kotók! A hõlégballon-függeszkedésre több mint százan je-
lentkeztek, de sajnos 60-nál letelt az idõ. A játszadalom
csúcspontjának tekinthetõ szívalkotáson kb. 600 fõ vett
részt az idei évben. Összegezve: elmondható, hogy rendez-
vényünk továbbra is és egyre inkább a családok kedvence.
Az idei egyik ( eddig az elsõ ) hosszú hétvégét is érintõ fesz-
tiválunk, a Nemzedékek fesztiválja idén harmadik alkalom-
mal került megszervezésre és lebonyolításra az iroda és
munkatársai által. Az erre az idõszakra tervezett színpadi
program és kísérõ eseményei az ebben az idõszakban más
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településeken megrendezésre kerülõ programok mellett a
helyi érdeklõdést idén is maximálisan kiszolgálta. A vártnál
többen látogattak el esténként a rendezvényterületre, iga-
zolva ezzel az ilyenkor megrendezendõ 3 napos esemény
helyi fontosságát azoknak az érdeklõdõknek, akik nem a
nagy fesztiválokra érkeznek Zamárdiba.
Augusztus utolsó szombatján került megrendezésre az
Amatõr kettesfogathajtó verseny . Idén augusztus 31-én 20.
alkalommal került sor Zamárdiban a CANC-C2 – Somogy
megyei bajnoki forduló, országos pontszerzõ – kettes fogat-
hajtó versenyre, melyre 24 hajtó adta le nevezését. Somogy
megye mellett érkeztek Veszprém, Fejér, Zala megyébõl is
versenyzõk.
A vízi hálaadás idén is gyönyörû, szélcsendes idõben, igazi
nyár végi naplamante utáni hangulatban zajlott.
A madárijesztõ-készítõ verseny házi lekvárok és szörpök
versenyén a tájház udvara és épülete idén is remek környe-
zetet biztosított ennek a családias rendezvénynek, amely
gyönyörû idõben, évrõl évre több érdeklõdõ és készülõ csa-
lád részvételével kerül lebonyolításra. 38 -féle lekvár, 8 -
féle szörp, 8 -féle madárijesztõ került zsûrizésre. Az elsõ
három helyezésen túl, a többi nevezõ különdíjakban és ok-
levelekben részesült.
Tavalyi évben is korábban, az õszi rendezvények megvaló-
sulása elõtt a tisztelt Bizottság/ Képviselõ-testület elé került
szezonértékelésbõl idén is kimarad sajnos a Zamárdió csa-
ládi nap, amely október 20-án kerül megrendezésre.
Az õszi szezon kezdetével kezdetét veszik a közmuvelõdést
szolgáló rendezvényeink a Közösségi Házban Gál Péter
közmûvelõdésért felelõs kollégám szervezésében, ahova
mindenkit várunk szeretettel!
Szabadtéri rendezvények az év további részében az adven-
ti hétvégéken kerülnek megrendezésre az alábbi fellépõk-
kel, forralt borral, némi gasztronómiával és kiváló adventi
hangulatban:

· december 1. Petruska András 
· december 8. Valami swing
· december 15. Kardos-Horváth János
· december 22. Takáts Eszter

Szálláskatalógus 2020 és a honlap szálláshely anyagának
frissítése.
A megjelenéshez szükséges nyomtatványok letölthetõk a
zamardi.hu honlapon az iroda szolgáltatásai menüpont-
ban, majd kitöltés és aláírás után e-mailben, személyesen
vagy postai úton kérjük hozzánk visszajuttatni szíveskedje-
nek. Az eddig megjelent szállásadók- a honlapon és a kata-
lógusban megjelentek is - e-mailben is kapnak értesítést az
újabb megjelenés lehetõségérõl, és ezúton is szeretnénk fel-
hívni az új hirdetõk szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A
honlapos megjelenés továbbra is ingyenes, a kiadványban
történõ megjelenési lehetõség költségét a tájékoztató levél
tartalmazza – október 10-ig még tudjuk fogadni a jelentke-
zést a szálláskatalógusba. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el, hogy
az elsõ belföldi (Debrecen: január 24-26. Budapest: febru-
ár 27-március 1.), külföldi turisztikai kiállításokra és vásá-
rokra el tudjuk vinni/küldeni. 
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés: december 1.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is kö-
szönjük!

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

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

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

ton szíve logóval
- Baseball sapka
- strandtáska

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás,
scannelés: 35 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal

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

Nyitva tartásunk:
Októberben hétfõtõl péntekig: 8:00-16:00, hétvégén: zárva

Elérhetõségeink:

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

Idén nyáron is folytattuk hagyományunkat, és jutalmaztuk
Zamárdiba visszatérõ vendégeinket.

A nyár folyamán Matyikó Zsuzsanna alpolgármester asz-
szony és Csákovics Gyula polgármester adott át elisme-
rést hûséges vendégeinknek.

Õszre egy különleges vendég jutott, Raili Mykkänen és
férje Finnországból, akik 60 éve látogatnak vissza telepü-
lésünkre.

Baller Zsuzsanna
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NABE HÍREK

Szeptember 7-én kis csapatunk Ipolydamásdra indult lecsó-
fõzõ versenyre.

Mindent összekészítve Csonka András buszával Domján
Zoltán vezetésével útnak indultunk.

Nyolcan képviseltük a zamárdi NABE csoportot:
Fehér Imréné, Hirsch Judit, Kajdi Tiborné, Kiss Gyuláné,
Rezi Gáborné, Schwarcné Reichert Ildikó, Szabó Józsefné,
Tóth Józsefné.

Jó hangulatban érkeztünk az ipolydamásdi helyszínre, ahol
nekilátott csapatunk a tarhonyás kolbászos lecsó készítésé-
nek. Meg is kaptuk a kitüntetõ elsõ helyezett díjat, amit
Romanyik Ferenc polgármester úr adott át: egy oklevelet,
egy serleget és egy érmet.

Egy élménnyel gazdagabban tértünk haza, mindenkinek
köszönöm a segítségét és a munkáját.

Szeptember 14-én VI. alkalommal rendeztük meg a madár-
ijesztõ versenyünket, valamint a házi lekvárok és szörpök
versenyét.

A helyszínt, mint mindig, a zamárdi tájház biztosította.
Programok sorozata várta a gyerekeket és felnõtteket:

kézmûves foglalkozás (Gubányi Kata), arcfestés (Hajduné
Nagy Ágota), szelektív gyûjtés (Kránitz Tímea), taposóláda
(Arnoldné Lászik Viktória), kukoricamorzsolás
(Zsámboki-Szabó Mónika). 

A gulyásleves fõzõcsapat Rezi Gáborné, Berkes Ferencné
Ági, Tóth Józsefné voltak.

A palacsintás sátorban Fehér Imréné, Papp Istvánné, Sza-
bó Józsefné szorgoskodott.

A mesesarok két sátrában: Telegdi Ágnes és Szakáli Anna
könyvét csodálhattuk meg. 

Kalmár Imréné Eta néninek és Bemné dr. Schneider Mári-
ának nagyon köszönöm , hogy minden évben segítenek a
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regisztrációs munkában, valamint az eredmények összesíté-
sében Hirsch Juditnak köszönöm a munkáját.
Jó hangulatú és vidám gyereksereg vette birtokba az udva-
ron található lehetõségeket, a játékok birodalmát.
Közben a zsûri is megkezdte küzdelmes munkáját, ami iga-
zán nem volt könnyû feladat. Meg-megizzadva a 38 lekvár
és 9 szörp kóstolásában, a madárijesztõkrõl sem feledkez-
tek meg. 
Az eredmény:

Madárijesztõ verseny:

1. Fekete István Általános Iskola 1 osztályosai

2. Zsámboki-Szabó testvérpáros (élõ madárijesztõk)

3. Lakásotthon csapata

Különdíjat kapott: - 6. osztály lánycsapata

- Németh Zsombor

Lekvár:

1. Baller Erzsébet

2. Dr. Koveczki Andrea

3. Bemné dr Schneider Mária

Különdíjasok: - Arnoldné Lászik Viktória
- Sarankó Henrietta
- Brucker Péter

Szörp:

1. Bemné dr. Schneider Mária

2. Prigli Gyuláné (Zsuzsa)

3. Brucker Péter

Kedves tagok és palacsintát készítõk, mindenkinek köszön-
jük, hogy ilyen sokan hoztatok a rendezvényünkre fogyasz-
tanivalót a gyerekek és a felnõttek nagy örömére.

Köszönjük a díjak felajánlását: Csákovics Gyula polgármes-
ter úrnak, Dula Pálnak, Herczeg virágüzletnek és Széles Já-
nosnak.

Hálásak vagyunk Nagy Dezsõnének, Baller Zsuzsának, Gá-
bor Krisztinának, Szabó Gábornak és a Gamesz dolgozói-
nak a rendezvényen nyújtott segítségükért. 

Tisztelettel: Kajdi Tiborné

AZ EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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PILLER DEZSÕ- DÍJ ÁTADÁSA

Megható, szép ünnepségre került sor szeptember 18-án

a városházán. Az éppen 20 éve elhunyt Piller Dezsõ

tanár úrra emlékeztünk, a kitûnõ pedagógusra és nép-

mûvelõre, kiváló  néprajzgyûjtõre és helytörténeti íróra. 

A Csákovics Gyula által alapított Piller Dezsõ-díjat ezút-

tal négy civil szervezeti vezetõ - Szakáli Anna, Kajdi

Tiborné, Margó György és egyesületünk vezetõje, Perge

Lászlóné - vehette át.  Az ünnepséget Straub Dezsõ szín-

mûvész elõadása, Bölcsik Zoltán trombitaszólója és

Széles Ágota népdalcsokra tette színesebbé. 

Számunkra az okozta a legnagyobb örömet, hogy mind a

négy díjazott egyesületünknek is aktív tagja. Gratulálunk

az elismeréshez. Kívánunk további munkájukhoz sok

sikert és jó egészséget.

Egyesületünk népes társasággal képviseltette magát az

ünnepségen.

1999. szeptember 19-én, 90 éves korában elhunyt Piller

Dezsõ, a zamárdi általános iskola nyugalmazott tanára.

Halálával egy kitûnõ pedagógus és népmûvelõ, továbbá

legkiválóbb honismereti kutatónk, országos rangú

néprajzi gyûjtõnk és helytörténeti írónk távozott.

ELÕZETES!!!!

Alvászavar,stressz és
pánikbetegség

címmel tart elõadást

Dr.Purebl György,

a Semmelweis Orvosi Egyetem
Magatartástudományi

Intézetének igazgatóhelyettese,
pszichiáter, pszichoterapeuta

szakorvos

2019. november 11-én 17 órakor

a Közösségi Házban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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BARÁTI KÖR

Könyvbemutató
Szeptember   21-én   örömmel   vettünk részt  a  pápai
„Megújulás  Klub”  könyvbemutatóra  szóló egészségnap-
ján.A 20 éves fennállását ünneplõ testvérszervezet „Élni
szép súlyos betegség után megújult lélekkel” témában pá-
lyázatot  hirdetett. A  könyvben a daganatos betegségbõl
kigyógyult klubtagok írásait jelentették meg. A gyõztes pá-
lyamûvet a szerzõ maga olvasta fel.

Az   ÉLET   írta   valós   történetek   a   gyógyulás   nehéz
útjáról   szólnak,   bátorítást,   példát   adnak a betegséggel
küzdõ társaknak. Az ajándékba kapott könyvet jó szívvel
ajánljuk a téma iránt érdeklõdõ tagjainknak.

A könyvbemutatót kedves kis mûsor és szíves vendéglátás
követte. Tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva, meg-
újult lélekkel tértünk haza.

E L A D O T T     N Y A R A L Ó

Már nyár elején is „gyanús” volt, hogy a régi Szabadi villá-
ba, mely postás üdülõ ma, nem érkeztek meg a TMK dol-
gozók, hogy rendbe tegyék a tél után az üdülõt, szellõztes-
senek, irtsák ki a gyomokat és fessék le az ablakkereteket,
ahol szükséges. 

Az üdülõ „némán várakozott”, ajtó-ablak bezárva, a kerítés
örökzöld sövénye átnõtt a hálón, az utcai szegélyt és a ker-
tet a gyom verte fel.

Szeptember elsõ napjaiban végre mozgás támadt, emberek
érkeztek, rakodtak, bútorokat szállítottak ki a házból. Kér-
désemre elmondták, hogy a posta úgy döntött, hogy eladja
az üdülõt, mivel kevés jelentkezõ volt, aki igénybe vette a
nyaralás lehetõségét.

Eszembe jutott a régi, helyi védettség alatt álló „ÉVA üdü-
lõ” sorsa, mely szintén eladásra, és ezt követõen elbontásra
került, hogy átadja helyét egy lakópark hatalmas épület
együttesének. 

Milyen sorsa lesz a „Szabadi villának”, melyet 1930-as
években építtetett a család és Zamárdi egyik legszebb pan-
ziójaként mûködött, ahol sokan visszatérõ vendégként nya-
raltak éveken keresztül. 

A háborút követõen a villa állami kézbe került, de tovább-
ra is megõrizte múltját. A vállalatok rendben tartották,
nem hagyták lepusztulni és rengeteg családnak nyújtott
egyetlen nyaralási lehetõséget a Balaton partján. Ennek
köszönhetõen a villa ma is eredeti szépségében áll, példát
mutatva a jelenkornak a múltról és szép építészeti hagyo-
mányáról.

Sikerül-e megõrizni Zamárdi múltjának ezt a darabját,
vagy csak a régi fényképekbõl fog ránk visszakacsintani a
„Szabadi villa”? 

„a ház szomorúan várta új, ismeretlen, örök idegen gazdá-
it”… 

Reméljük, hogy az új gazda hagyomány õrzõ lesz és ennek
eredményeként a „Szabadi villa” még sokáig hirdetni fogja
Zamárdi szép és feledhetetlen múltját.

margó
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Idén augusztus 31-én 20. alkalommal került sor
Zamárdiban a CANC-C2 – Somogy megyei bajnoki
forduló, országos pontszerzõ –kettes fogathajtó ver-
senyre, melyre 24 hajtó adta le nevezését. Somogy me-
gye mellett érkeztek Veszprém, Fejér, Zala megyébõl
is versenyzõk. Az akadályhajtás és vadászhajtás ver-
senyszámban is az elsõ hat helyezett került díjazásra.
Akadályhajtás:
1. Pózvék István  Zalalövõ és környéke LSE 

Zala megye
2. Horváth Rajmond Marcali Város Szabadidõ SE 

Somogy megye
3. Csöme Zsolt Balatonlelle-Kishegyi LK 

Somogy megye
4. Kleiber Jenõ Siófoki Lovasegylet  Somogy megye
5. Csiszár János Marcali Város Szabadidõ SE 

Somogy megye
6. ifj Schwarc Béla Zamárdi Petõfi SE 

Somogy megye
Vadászhajtás:
1. Moldován András Balatonlelle-Kishegyi LK 

Somogy megye
2. Pózvék István  Zalalövõ és környéke LSE 

Zala megye 
3. Csöme Zsolt Balatonlelle-Kishegyi LK 

Somogy megye
4. Balogh Bálint Kõröshegyi Lótenyésztõk E 

Somogy megye
5. ifj Schwarc Béla Zamárdi Petõfi SE 

Somogy megye
6. Kleiber Jenõ Siófoki Lovasegylet Somogy megye

Emellett különdíjakat is osztottunk ki, melyeket
Zamárdi Város Önkormányzata, valamint magánsze-
mélyek ajánlottak fel. A nap folyamán szép számú
nézõközönség követte végig az eseményeket. Az idõ-
járás egész nap kegyes volt hozzánk, sikeres, szép na-
pot tudhatunk magunk mögött, melyhez nagyban
hozzájárultak támogatóink, akiknek ezúton is köszö-
netet mondunk.
A Somogy megyei díjkiosztóra is Zamárdiban került
sor  -mivel a megyében ez volt az utolsó „C” kategóri-
ás verseny 2019-ben-, ahol az elsõ három versenyzõ
minõsült az országos versenyre, ami az idén Tisza-
kécskén kerül megrendezésre.

1. Csöme Zsolt Balatonlelle-Kishegyi LK 
Somogy megye

2. Magyar Zoltán Marcali Város Szabadidõ SE 
Somogy megye

3. ifj. Schwarc Béla Zamárdi Petõfi SE 
Somogy megye

Támogatóink:

Zamárdi Város Önkormányzata
Csákovics Gyula polgármester úr
Zamárdi GAMESZ
Zamárdi Tourinform Iroda
Zamárdi Óvoda
Barta Ilona óvodavezetõ
Ferencziné Anikó
Kovácsné Gabi
Tóth Józsefné Ildi
Podráczky János és családja
Szabados Tiborné
Kömpf Richárd és Sipos Tibor
Schwarc Béláné
Sebestyén Béláné Irénke
Puller Imre és családja
Horváth Sándor Hotel Família
Nagy Gáborné Gyöngyi
Takácsné Horváth Szilvia
Szabóné Marika néni
Szabó Gábor
Cziglényiné Molnár Katalin
Tóth Imre Mihály
Hosszú Gyula
Kertész Tibor
Kajdi Tiborné
Vörös Gyula
Gelencsér Mária
Sarankó Henrietta és Margó György

FOGATHAJTÓ



Pergõforgó manó(k) az óvodában

Az elmúlt hónapban igencsak sûrû események színesítették
egyesületünk életét, de amint az alábbi cikkbõl is kiderül,
az események száma nem csökken a következõ idõszakban
sem. Ez azt is jelenti, hogy egyre elismertebbek és szívesen
fogadottak a kulturális eseményeken a zamárdi alkotók, il-
letve a Berkenye-kör alkotói. 
Tálos Ágota Aranymetszés címû képe Szegeden, egy orszá-

gos válogatás során összeállított „Dimenziók“ nevet viselõ

kiállításon lesz látható. A mûvésznõ meghívott vendégként

és riportalanyként szerepelt a Somogy televízió „Miért“

címû mûsorának 25 perces adásában, ahol mûvészetérõl,

nézeteirõl és közeli terveirõl beszélgettet a mûsorvezetõvel. 

Dr. Völgyi Ildikó alkotótársunknak szeptember 28-án Bu-
dapesten, a Háló Közösségi és Kulturális Házban lesz Nap-
madár címû könyvének a bemutatója. A Berkenye-kör
Zamárdiban 2020 tavaszára tervezi a bemutatót.

Ambrus Judit balatonlellei író tagtársunk az óbudai Kéhli-
vendéglõben mutatta be szeptember 12-én novelláskötetét.
Judith elsõ bemutatkozása volt ez az alkalom. 2019 augusz-
tusában jelentkezett tagjaink közé. Kedves, megnyerõ sze-
mélyét örömmel fogadtuk.

Szeptember 18-án Zamárdiban a városháza dísztermében a
Csákovics Gyula polgármester által alapított Piller Dezsõ
díjat Kajdi Tiborné, Perge Lászlóné, Szakáli Anna és Mar-
gó György egyesületi vezetõk munkásságának együttes elis-
merésével adta át a polgármester úr. 

Szakáli Anna szeptember 19-én, Budapesten „A Balaton
képekben, szavakban és népdalokban” címmel mutatkoz-
hatott be az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör meghívásá-
ban, a Zila cukrászda és étterem emeleti, erre a célra be-
rendezett galériájában. A nagyforgalmú létesítmény népes
közösségének bevonása az irodalmi részbe, a színvonalas
tartalom, az elhangzó versek Veit Judit és Szakáli Anna
elõadásában, az elhangzó balatoni népdalok Széles Ágota
elõadásában, a kiállított festmények Karácsony Julianna
balatonfüzfõi festõ képeivel, Kovács Árvai Ágnes méltatá-
sában nagy sikert arattak. A közönség nagyon hálás volt, a
gratulációikat és méltatásunkat alig gyõztük fogadni. A
Krúdy-kör vezetõsége záró beszédében hangsúlyozta: sze-
retnének bennünket rendszeresen viszontlátni. Király Lajos
egyesületi elnök megköszönte az összeállításában és a leve-
zetésben hibátlan, cseppet sem unalmas mûsort. Kanizsa
József költõ, író, korábbi egyesületi titkár további fellépési
lehetõségeket közölt Szakáli Annával Hajdúszoboszló,
Nagykanizsa és egyéb városokban. 

Szeptember 21-én a Berkenye-kör rendezvényén Németh

Nyiba Sándor költõ, zeneszerzõ, olimpikon, a Magyar Kul-
túra Lovagja, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára és felesé-
ge, Keskeny Farkas Anikó költõ „Ne szégyelld, hogy van
lelked!” címmel tartotta meg zenés irodalmi estjét. 
Irodalmi estjeinket látványban is szeretjük gazdaggá tenni.
A 21-i rendezvényt Benk Katalin budapesti festõ „Szerel-
mem a Balaton” kiállításának megnyitója vezette be. A cso-
dálatos balatoni képekhez versválogatással balatoni verse-
ket olvastak fel a Berkenye-kör tagjai.

Szeptember 30-án, a magyar mese napján a Széchenyi utcai
óvodába látogatott el Szakáli Anna Pergõforgó meséi címû
könyvébõl négy manó, (Gubányi Kata, Veit Judit, Szakáli
Anna és Hirschmann Attila személyében). A négy manó,
négy csoporthoz vitte el tanulságos meséit. Erre az alka-
lomra a szerzõ által írt dal szövegét is megtanulták az óvo-
dások, az óvó nénik segítségével. A manócskát és a könyv
szereplõit Bodrogi Éva mûvésztanár képzelte el és rajzolta
meg. A könyv még karácsony elõtt megjelenik. 

Amint korábban jeleztük, október 12-én 16 órai kezdettel
Székely Gábor író, a Krúdy-kör tagja érkezik Szentesrõl,
aki részben önéletrajzi és családi regényét mutatja be az ol-
vasni szeretõknek. A történet hitelességét kivetített fényké-
pek támasztják alá. A megrázó és szomorú történet az elsõ
és második világháború közötti idõszakot mutatja be. A
széttépett emberi sorsokat, a politika és a hatalom vissza-

2019. október 19.oldal Zamárdi Hírmondó

„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület Hírei
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2019. augusztus 31-én a mûvelõdési házban került megrendezésre az I. Zamárdi Plain-Art Alkotótábor zárókiál-
lítása.

A rendezvényt Puskás Jenõ festõmûvész (Budapest) nyitotta meg, Hegedûs Károly (Budapest)  verseivel színesítette
a programot, majd Indián Joe (Dudás Zoltán) lírai gitárjátékát hallgathatta meg a közönség. Mindezek elõtt,
közben és után megcsodálhatták Fehér Imre, Gödöllei István, Keczán Béla, Szõke Tibor és Virágh László kiállított
festményeit, illetve Dudás Zoltán faszobrait.

Ezek után következett az est zenei programja, melyen fellépett a zamárdi Mathias Rex zenekar, Indián Joe (több-
szörös utcazenészfesztivál-gyõztes), és végül a budapesti ENERGIA RT. (rock társaság) – Jancsikics József
emlékzenekar, akik 27 év kihagyás után szerepeltek ismét a zamárdi mûvelõdési ház színpadán. Frenetikus kon-
certet adtak saját rock-blues  dalaikkal.

Mindenkinek köszönjük, akik támogatták az alkotótábort és a rendezvényt!

Fehér Imre
szervezõ 

ZAMÁRDI PLAIN-ART ALKOTÓTÁBOR

éléseit, melyek egy település és egy nagy létszámú család tragikus sorsán keresztül vetülnek elénk. Kérjük, figyeljék a hir-
detõszekrényeket, ahol plakátjaink megtalálhatók.

Eseményeinkrõl a Zamárdi Hírmondóból, a Városi Televízió hirdetéseibõl értesülhet kedves érdeklõdõ közösségünk. 
Szani
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TEMETÕ CSENDJÉBEN

Mert minden sír egy reményteli élet,
ki ott nyugszik, sorstól mit kapott?
Boldogság és szeretet kísérte?
mesél a csend, amíg hallgatok...

(Szuhanics Albert)

Temetõ csendjében

Közeledik a halottak napja, ilyenkor sokan látogatják a
temetõket. Szeretteink sírjai mellett olyanok is vannak,
amelyeket már nem gondoz senki. Zamárdi legrégebbi
sírjai többségében az Új sori régi temetõben találhatóak.
Kevesen tudják, hogy mégsem ez a legõsibb temetõ, ha-
nem a központi, melynek azelõtt Kálvária-temetõ volt a
neve. Ezt onnét kapta, hogy a Hõsök kápolnája helyén
állt 1847-tõl egy kõfallal körülvett kálvária három fake-
reszttel. Ez a temetkezési hely a hagyomány szerint az

1855-ös kolerajárvány idején telt be, más forrás szerint
1862-ig használták.

Az 1857. évi tagosítás idején kétholdnyi területet hagy-
tak temetõnek a község északnyugati szélén, az Új so-
ron. 1858. márc. 28-án Molnár Terézia volt az elsõ halott,
akit ide temettek. 1863. március 23-án a templompénz-
tár elõzõ évi maradványából és a hívek adományából fa-
keresztet állítottak fel benne, melyet Polák József kará-
di esperes szentelt föl. Ma már természetesen ez a ke-
reszt nem áll, a sírhelyek többségét is csak egy-egy halom
jelzi vagy az sem. Van azonban még közel ötven fejfa és
sírkõ - 100-140 évesek -, melyeket az idõ nem pusztított
el. Kik õk, akik egykor Zamárdiban éltek? Nevük és sor-
suk lassan feledésbe merül. Évrõl évre egyre kevesebben
keresik fel õseiket. Talán a legtöbben nem is tudják, hogy
déd-, ük- vagy szépszüleik utolsó emléke e temetõ. A to-
vábbiakban sorra vesszük, kik nyugszanak itt.

Felber Mihályné /született Nagy Julianna / élt 83 évet /
+1902. Férje Felber Mihály jegyzõ és tanító volt, aki
1840 és 1845 között mûködött Zamárdiban.
Leánya, Felber Zsófia / élt 91 évet / +1939. A falu máso-

dik postamesterét 1887-ben nevezték ki, 1923-ig volt hi-
vatalvezetõ.

Kiss Anna / élt 22 évet / megh. 1918. márc. 20. 
Tóth Mihály és Sarang Julianna gyermekei: Tóth Lajos
/1899-1919, aki hazajött a frontról, majd tbc-ben elhunyt
és Tóth Bálind / 1894-HHH+1916, aki 1916-ban orosz
fogságba esett, késõbb vöröskatona lett, 1918-ban látták
az Ural vidékén - egy katonatársa hozott hírt róla -, fele-
sége és gyermeke volt már, aztán nyoma veszett – való-
jában nem itt nyugszik. 
Antal Lajos 27 éves siófoki származású kõmûves –neve az
elõbbi két személyéhez hasonlóan olvasható az I. világ-
háború hõsi halottai között - tuberkulózisban halt meg
1916-ban. 

Kiss Imréné Kiss Ágnes / élt 20 évet / meghalt 1909.
augusz.20.
Matyikó Pálné Csákovics Annának, aki 1915-ben 39 éve-
sen hunyt el, körülbelül két évtizede új fejfát készíttettek
a leszármazottak.

Különleges régi felirat: Elhunyt / Lipavics Teréz / élt 35

éveket / Lics Mihály neje / márczius 15dikén 1887 / Itt
nyugszik. Lits Mihály, a bencés rendet 50 évig hûségesen
szolgáló tóközi birkás gazda felesége – helyesen Lipovits
Teréz - a gyermekszülésbe halt bele.
Tóth István / élt 38 évet / meghalt 1891. nov. 22. Typhus
okozta halálát.

Matyikó János / élt 72 évet / megh. 1920. Magyarfalvi Já-
nos édesapja volt.
Számos gyermeksír is van: 
Csehi Margit / élt 18 hónapot; S. M. +1922. (Sebestyén
Margit vagy Mária); Varga Teréz / élt 5 évet. Arácsi L. tö-
rött keresztje alatt Arácsi József és Matyikó Katalin 23
hónapos Lajos fia nyugszik, akit a torokgyík vitt el.
Bohos Sándor / szül. 1873. febr. 12. / megh. 1873. jul. 20. a
zamárdi õrházban született Bohos Mihály vasúti õr gyer-
mekeként; Tóth Rózsa; Szakolczai Dezsõ/ élt 3 ¾ évet /
megh. 1889. szept. 8. Szakolczai Lajos, a szántódi állo-
másnál mûködõ vendéglõs gyermeke torokgyíkban halt
meg.

Fehér Gyula / élt 3 hetet / +1881. Néhány méterre tõle
testvére nyugszik:
Fehér József /élt 23 évet / megh. 1911. ápr. 2. / Korai elhuny-
tát siratják bánatos szülei (Fehér István kisbíró és
Matyikó Teréz).



Zamárdi Hírmondó 22.oldal 2019. október

Minden ember életében vannak nagy, a késõbbieket meghatározó kezdések. Gyermekkorunkban
az óvoda, majd az iskola elsõ lépései; késõbb pedig a szakmaválasztás határozza meg haladásunk
irányát.  De személyes vonatkozásban is voltak/vannak ilyen igen meghatározó események: a ba-
rátságok szövõdése, párunk megtalálása,  gyermekeink születése stb.  Így bontakozik lépésrõl lé-
pésre életutunk, persze sok küzdelem, odaáldozott idõ s energia árán, sokszor hullámhegyek és
hullámvölgyek megjárása közepette.

Ilyen, a személyes élet nagy kezdéseihez hasonló eseményt kapott ajándékul a mindenható Isten-
tõl a Zamárdiban lévõ református közösség. Sok évtizede vannak reformátusok Zamárdiban, akik

lelki gondozása hol Siófokról, hol Balatonendrédrõl történt, attól függõen, közösségüket mikor melyik anyaegy-
házközséghez csatolták szórványként. Most a Református Egyházvezetõség úgy döntött, ebbõl a státuszból kieme-
li a zamárdi híveket, és önálló református lelkészséget hív létre a városban. 2019. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a
közösség többé nem szórványa egyetlen más egyházközségnek sem, hanem önállóan mûködik, mint Zamárdi Re-
formátus Egyházközség. Kinevezett lelkésze, hivatalos egyházi képviselõje – a már eddig is beszolgáló – Apostol
Anna Klára.  Egyházközségi gondnoka, hivatalos világi képviselõje: Üski Géza.  Presbiterei: Hosszú Gyuláné, Tor-
jai Miklós, valamint tiszteletbeli presbitere: Schrödl Károlyné.

A hívek közös kérése alapján az istentisztelet idõpontja
októbertõl vasárnaponként 10 órától lesz.  A Lelkészi Hi-
vatal szerdán 16 órától lesz nyitva, illetve elõzetes egyezte-
tés szerint. Telefonszám:  06/30/6915-615.  Email-cím:
apostolanna838@gmail.com. Hétközi alkalom októbertõl
májusig a bibliaóra, ami szerdán 17 óra 30-kor kezdõdik.
Minden érdeklõdõt, lélekben épülni vágyót szeretettel hí-
vunk és várunk. Helyszín:  Zamárdi, Siófoki u. 20. 

Lehet, hogy kezdõ lépteink hasonlatosak az óvodás vagy
kisiskolás indulásáéhoz. Lehet, hogy haladásunk is nehéz-
ségekkel lesz teli. De abban biztosak vagyunk, hogy e kez-
dés nem embertõl van, hanem Isten ajándéka a számunk-
ra. Ha pedig Isten valamit ad, akkor szerzését nem hagyja
magára. Mi Õvele szeretnénk a jövõnket építeni, most szü-
letõ önálló életutunkat Õvele járni.  Hisszük, hogy a meg-
nyílt ajtón való belépést követõen út van, igazság van és
élet van, mert Krisztusunk az Út, az Igazság és az Élet.

Apostol Anna Klára

református lelkész

Református istentisztelet:

a  Zamárdi, Siófoki u. 20. sz. alatti

Imaházban

minden vasárnap délelõtt 10 órakor

Bibliaóra:

szerda 17 óra 30  (októbertõl májusig) 

Református Lelkészi Hivatal nyitva:

szerdán 16 órától,

illetve személyes egyeztetés alapján.

Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész:

Apostol Anna Klára

ÖNÁLLÓ REFORMÁTUS LELKÉSZSÉG NYÍLT ZAMÁRDIBAN

Fehér Károly /szül.1878. nov. 4. / megh. 1907. okt. 5.
Agyonrúgta a ló, 20 éves özvegye és kisfia maradt utána.
Ma négy élõ ükunokája és három szépunokája van.
PRO PATRIA feliratú sír: Horváth József / élt 21 évet /
meghalt 1917. deczember 14-én / Fiatal korának lángoló
lelkesedésével áldozta fel reményteljes ifjú életét a hazáért.
Ez a fiatalember rendkívüli szellemi képességekkel bírt,
ha elolvasott valamit, késõbb szóról szóra vissza tudta
mondani. Szívesen segített másoknak ügyes-bajos dolga-
ik intézésében. Az olasz frontról hazajött, de tüdõbajban
elhunyt. Sírkövét a község állíttatta tiszteletbõl.               

(folytatjuk)  

Szûcs Gáborné
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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:
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MISEREND Takarítás, szabás-varrás, Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
Miserend 2019. október

szerda                                18:00 óra
csütörtök,                          18:00 óra
péntek                            18:00 óra
szombat                          18:00 óra
vasárnap 9:00 óra

Kápolnában nincs mise! 

Balatonendréd
vasárnap 10:30 óra

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. október 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 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!

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:

GAZDABOLT – INFO
Sajnálattal szeretném tájékoztatni kedves vevõimet és
kertbarát társaimat, hogy a KERTÉSZ GAZDABOLT
az év végén végleg bezár.
Szeretném megköszönni bizalmukat!
Megtiszteltetésnek veszem hozzám való hûségüket és jó
érzéssel tölt el, hogy tanácsaim segítették Önöket kerti
munkájuk eredményességében.
Az idõszerû õszi, és a következõ év indításához
növényvédõszerre vagy bármi másra szükségük lenne,
bátran forduljanak hozzám, állok szíves rendelkezésük-
re!
Keressenek személyesen, vagy telefonon (06-84-348-603,
06-20-380-7640).

Tisztelettel:
Kertészné Mészáros Magdolna

8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. 


