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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztatás a választás eredményérõl

Zamárdi Város Helyi Választási Bizottsága elnökeként tájékoztatom Önöket a 2019. október 13-ra
kiírt önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos elõkészületekrõl, illetve
eredményrõl.

A Helyi Választási Bizottság az újjáalakulását követõen az elõkészítõ eljárásban több alkalommal
ülésezett, melynek során nyilvántartásba vette a polgármester- és a képviselõ-jelölteket,  továbbá
felügyelte a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott módon a Választási Iroda, és a vá-
lasztás napján a Szavazatszámláló Bizottságok munkáját.

A választással kapcsolatos elõkészítõ munka, valamint a szavazás napján a Választási Iroda és a
Szavazatszámláló Bizottságok a jogszabályi elõírásoknak eleget téve jó színvonalon végezték a mun-
kájukat.

A kampányidõszakban, valamint a választás napján rendkívüli esemény városunk területén nem tör-
tént. 
Állampolgárok és jelöltek semmilyen törvénysértésre utaló magatartást, vagy jelenséget a Bizottság
felé nem jeleztek.

A választás eredményérõl:
Zamárdi Város közigazgatási területén összesen 2230 szavazó állampolgár élhetett a választói jogá-
val.
Ebbõl ténylegesen szavazóként megjelent 1259 fõ.

A polgármesterjelöltekre: 1258 szavazat érkezett, ebbõl 19 érvénytelen volt, az érvényes szavazatok
száma: 1239. 
Csákovics Gyula független jelölt 628 szavazatot, Erdélyi Zsolt független jelölt 39 szavazatot, dr. Du-
dás Anita Zsuzsanna független jelölt 572 szavazatot kapott.
A választás eredményes volt, és a szavazókörökben szavazóként megjelentek Csákovics Gyula jelölt-
re adták a legtöbb szavazatot, ennek alapján Zamárdi város polgármestere Csákovics Gyula lett. 

Az egyéni listás választás választáson a Választási Bizottság a megadott határidõ lejártát követõen
19 jelöltet vett fel nyilvántartásába. A választás napján 1259 szavazó jelent meg, a leadott szavaza-
tok közül 26 volt érvénytelen, érvényes szavazólapok száma 1233 db volt.
Mivel a jogszabály Zamárdi város esetében 6 fõben határozta meg a képviselõ-testület létszámát,
így az alábbi képviselõjelöltek szerezték meg a legtöbb szavazatot:
A jelölteket és az eredményeket a szavazólapon  történt feltüntetés sorrendjében ismertetem: 

- Szabó Gábor, független jelölt               389 szavazat
- Schwarc Béla, független jelölt              393 szavazat
- Egyed Zoltán Attila, független jelölt     573 szavazat
- Gál Péter, független  jelölt                    482 szavazat
- Matyikó Zsuzsanna, független jelölt     539 szavazat
- Elter Imre ,független jelölt      468 szavazat

Az új testületnek a település érdekében kifejtett eredményes munkát kívánok.
Török Ferencné

a HVB elnöke
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Rövid hír
2019. október 24-én Zamárdi város képviselõ-testülete megtartotta alakuló ülését. A képviselõk a

Helyi Választási Bizottság elnökétõl, Török Ferencnétõl átvették a megbízólevelüket, majd esküt tet-
tek. Csákovics Gyula polgármester is letette az esküt. A képviselõk a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság élére Egyed Zoltán Attila képviselõt, a Humán Bizottság élére Gál Péter képviselõt választot-
ták. A polgármester úr javaslatára Matyikó Zsuzsanna képviselõt választották alpolgármesterré, aki
szintén esküt tett.

M.Zs.

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Zamárdi Választópolgárok!
Kedves Barátaim!
Hálás szívvel köszönöm mindenkinek a megtisztelõ
bizalmat, aki szavazatával támogatott.

Csákovics Gyula 
polgármester

Tisztelt Zamárdiak!

Tisztelettel köszönöm meg mindenkinek, aki
elment szavazni október 13-án.
Külön köszönöm mindazoknak, akik rám szavaz-
tak, így bizalmukkal megtiszteltek. 
Igyekszem ennek a bizalomnak továbbra is
megfelelni.

Köszönettel:
Egyed Zoltán Attila képviselõ

Kedves Zamárdi Választópolgárok!

Köszönöm bizalmukat! Köszönöm, hogy a követke-
zõ ciklusban is dolgozhatok Önökért, a városért.
Kampányi gondolataim komolyan veszem, meg-
mérettettem õket, és remélem, minél többet meg-
valósíthatunk belõlük. Az érdemi viták,eszmecse-
rék leginkább a bizottsági üléseken zajlanak, ott
kristályosodnak ki a határozati javaslatok, ezért jó
szívvel ajánlom minden polgárnak, hogy ha érdek-
lõdik a helyi közügyek iránt, jöjjön el, ha számára
érdekes ügy kerül napirendre, mert azokon az ülé-
seken láthatja át az egyes témákat. 
Ez a telefonszámom a honlapon is megtalálható -
+36303325009 -, így ha úgy gondolják, hogy a terü-
leti felosztás adta behatároltság mellett (a Jegenye
tértõl keletre Zamárdi felsõ területét és a
Vadkacsa sort kapom meg feltehetõleg újra) hoz-
zám is szeretnének fordulni, tegyék bátran, hívja-
nak fel! 
Köszönettel és tisztelettel: 

Gál Péter képviselõ

Kedves Zamárdi Polgárok!

Szeretném megköszönni a bizalmat és a támoga-
tást, amit Önöktõl kaptam az önkormányzati vá-
lasztáson.
Ígérem, hogy továbbra is legjobb tudásom és lelki-
ismeretem szerint fogom képviselni Önöket és
Zamárdit.

Tisztelettel:
Elter Imre képviselõ

Kedves Zamárdiak!

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik szava-
zatukkal és bizalmukkal megtiszteltek.
„Ha szeretnél együttmûködni a körülötted lévõ em-
bertársaiddal, akkor éreztesd velük, hogy fontosak.
Azáltal, hogy te magad alázatos vagy!”
/Nelson Mandela/
Ezt a gondolatot szem elõtt tartva igyekszem to-
vábbra is lelkiismeretesen és alázattal folytatni
munkámat Zamárdi fejlõdéséért.

Köszönettel:
Schwarc Béla képviselõ

Tisztelt Zamárdiak!

Köszönöm, hogy megválasztottak képviselõnek a
2019-2024-es ciklusra.
Köszönet azoknak is, akik éltek választójogukkal,
és elmentek szavazni.
Kérem, hogy bizalommal keressenek kérdéseikkel,
észrevételeikkel!

Szabó Gábor képviselõ

Tisztelt Zamárdiak!

Tisztelettel köszönöm meg bizalmukat, mellyel tá-
mogattak. Igyekszem megfelelni elvárásaiknak.
Kérem, hogy problémáikkal, kéréseikkel bátran ke-
ressenek, igyekszem, hogy ezekre keressük
meg a megoldásokat.
Telefonszámom: 30 2372937
Fogadóórám: hétfõ 14-15 óráig, de elõzetes egyez-
tetés után bármilyen idõpont lehetséges.

Tisztelettel:
Matyikó Zsuzsa alpolgármester



Zamárdi Hírmondó 4.oldal 2019. november

A nevelési év elsõ családi program-
ja az apák napja, ami szeptember
27-én került megrendezésre.
Délelõtt Figura Ede szórakoztatta
a gyerekeket zenés elõadásával. Az
édesapákat kora délutánra vártuk,
a rendezvényt a gyerekek mûsora
nyitotta meg. Az énekeket,
verseket követõen minden kisgyer-
mek büszkén nyújtotta át saját
készítésû ajándékát. Az ünnep-
séget egy jó hangulatú kerti parti
követte, melyet évek óta szí-
nesítenek az óvó nénik által
felkínált apa-gyermek játékok, a
tûzoltóautó kipróbálása és Schwarc
Béla lovas kocsikázása.  

A népmese napjáról minden évben megemlékezünk, hiszen a gyerekek életében fontos szerepet tölt be. Ez
alkalomból a Berkenye kör tagjai látogattak el hozzánk, és leptek meg minden csoportot egy aranyos mesével,
amit az ovisok tátott szájjal hallgattak végig. 

Az állatok világnapja szintén nagy szerepet kap óvodánkban. Ilyenkor egy egész héten keresztül nyújtunk
élményszerzõ programokat. Vadászbemutató, galambröptetés, kutyaterápia, bogaras interaktív elõadás is
szerepelt a programok között. Ica néni pedig 1-1 találós kérdés megválaszolásáért cserébe plüssel ajándéko-
zott meg mindenkit. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
akik segítettek a programok megvalósulásában. 

Október 4-én egy internetes nyereménynek köszön-
hetõen részesei lehettünk a „Toppantó” néven futó
foglalkozásnak, amelyen Besenyei Andi néptánccal,
népi játékokkal készült.

Az õszi munkálatokba a gyerekeket is bevonjuk
koruknak megfelelõen. Az udvaron a leveles
összegereblyézésében segédkeztek, a csoportokban
pedig a csalamádé-, kompótkészítést próbálhatták ki,
amit aztán közösen az ebédhez jóízûen el is fogyasz-
tottunk. 

Az ’56-os forradalomra megemlékezve nemzeti színû
zászlókat festettünk, és kitûztük az emlékmûhöz. 

ÓVODAI HÍREK
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Október elsején az elsõsök az óvodában nosztalgiáz-
hattak.

Október 4-én emlékeztünk meg az aradi hõsökrõl. A
városi megemlékezésen az Õrszem szakkör tagjai ele-
venítették fel a vértanúk életútját, s utolsó szavait. Ez-
úttal is kerékpárral jártuk be a hõsökrõl elnevezett ut-
cáinkat.

11-én Siófokon rendezték meg a Bolyai Matematika

csapatverseny megyei fordulóját. Felsõ tagozatunkból
osztályonként 1-1 négyfõs csapat mérette meg magát.
24-én került sor a megyei eredményhirdetésre, mely-
re a hetedikesek és nyolcadikosok csapata is meghí-
vást kapott. Nagyon ügyesek voltak: mindkét csapa-
tunk a MÁSODIK helyet szerezte meg. BRUCKER
MÁRTA, PAPP JOHANNA, SZENTKUTI-KISS
ÖRS, VARGA ANDRÁS alkotta a hetedikesek,
BÖLCSIK ZOLTÁN, EIDENPENZ BIANKA,
GAMAUF LUCA, TÓTH MARTIN a nyolcadikosok
csapatát. A megyei verseny 7. helyén végzett a hatodi-
kos lánycsapat: Baricza Johanna, Gallai Léna, Mak-
láry Nóra, Péter Kincsõ. Mindenkinek gratulálunk!

Október 14-én a tanítás nélküli munkanapon pálya-
orientációs nap zajlott iskolánkban.
Az alsósokat megmozgatta Tóth Valentina fitness
edzõ, majd Gál Péter népmûvelõ, Ihászy Beatrix szo-
ciális segítõ, Hajdú Zoltán Levente lelkész mutatta be
munkáját. A felsõ tagozatban volt tanítványaink sora
mesélt iskoláiról, életútjáról. Retki Botond, Csehi
Gréta, Fehérvári Bence, Kajdi Virág sok hasznos ta-
náccsal látta el diákjainkat. Bráder Katalin hajat vá-
gott, majd tanulóink nagy érdeklõdéssel hallgatták
Jakus László erdész, Hauk Gergõ építész elõadását.

ISKOLAI HÍREK
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15-én a hatodikosok is izgulhattak a védõoltás miatt.
Október 16-án a hetedikesek védõnõi és fogorvosi
vizsgálaton vettek részt, a lányok HPV-oltást is kap-
tak.

18-án a 7. osztályosok Budapestre utaztak, ahol ellá-
togattak a Terror Házába. majd a Mûvész Moziban
megtekintették az Akik itt maradtak c. filmet. Ez a
nap jó ráhangolódást jelentett az október 23-i ünnepi
mûsorra.

Szeptember közepén indult, s ezen a napon befejezõ-

dött a 4. osztályosok számára az úszótanfolyam a Ho-
tel Famíliában. Mindenki sikeresen megfelelt az érté-
kelés során.

22-én a 7. osztályosok szép ünnepi mûsorával emlé-
keztünk meg 1956 dicsõségérõl, hõseirõl, s az esti vá-
rosi ünnepségen is kitettek magukért tanulóink.

Amit már mindenki nagyon vár: az õszi szünet, ami
október 28-tól november 3-ig tart. 

H.J

Beszámolók, hírek

Az aradi vértanúk napi emlékfutás és emlékkerékpáro-
zás idén is népes rendezvényünk volt. Tízen futották
végig az aradi vértanúkról és 48-as hõseinkrõl elneve-
zett utcákon a kb. 7 km-es távot – köztük még egy
óvodás fiúcska is! -, és vagy 50-60 fõ gyûlt össze dél-
után a kerékpározás elõtti megemlékezésre. Nagy
meglepetésünkre az m1 közszolgálati mûsorcsatorna
élõ bejelentkezéssel tudósított az eseményrõl! Út köz-
ben – mivel sokan még nem látták a város új neveze-
tességét – a Dessewffy utca Jegenye téri szakaszán
megálltunk, hogy mindenki szemügyre vehesse a len-
gyel településünkrõl elnevezett, Ustzyki Dolne parki
emlékmûvet. A Magyar fájdalom szoborhoz vissza-
érkezõ csapat minden résztvevõje választhatott végül
egy vértanús kitûzõ jelvényt, készült egy csoportkép,
majd közösen elszavaltuk a Szózat elsõ versszakát,
hogy rendületlenül legyünk hívei hazánknak! Így tör-
tént.

A Hírmondó októberi száma mutatta be a Kedves Ol-
vasóknak az Ustrzyki Dolne park emlékmûvét. Annyit
fûznék a tudósításhoz, hogy az ott látható két fa egy
gyönyörû lengyel-magyar monda képi megmutatója: e
két nemzet két tölgyfa, amelynek gyökérzete egy!
Ezerszáz éves történelmünk ékes bizonyítéka ennek!
Itt hadd jegyezzem meg, hogy a „Dessewffy” családnév
helyes kiejtése „Dezsõfi”. Téves a „Deseffi”. A régi
arisztokrata család neve a középkori helyesírást õrizte
meg, amikor még az õ-t ew-nek írták! Ráadásul a „ss”
a zs-t is pótolta. Van egy Hunyad megyei nemesi csa-
lád, amelynek a neve Ponori Török. Ha a helyesírása
szerint ejtenénk ki a nevet, beletörne a nyelvünk, ki se
bírnánk ejteni, mert így van írva: Ponori Thewrewk.
Nos tehát, legyen csak „Dezsõfi” a Dessewffy! S ha
már a kiejtésnél tartunk, mára már megkövesült a
„kúrtaksza” kifejezés. Nem is gondolunk arra, hogy
igazából „kúrtaksának” kellene mondanunk, mert a
németben használatos, latin eredetû „kur” és a díjnak,
illetéknek megfelelõ „taksa” szóból forrt össze! 

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK 

november

7-e, 11:00: Holló együttes koncertje Weöres Sándor verseibõl - iskolásoknak

10-e, 15:00: Szent Márton -napi vigasság: lámpáskészítés Gubányi Kata vezetésével, vonulás lámpásokkal a
tájháztól, Márton napi libacsont-vizsgálat, libahúskóstolás, élelemgyûjtés a hajléktalanok számára, játék, és
zene! LÁSD: PLAKÁT

11-e, 17:00: Egészségõr egyesületi elõadás
16-a, 9:00: Ruhabörze a Gyermekjóléti és Családsegítõ Iroda szervezésében
16-a, 16:00-: Berkenye Egyesület zenés irodalmi estje
19-e, 9:00-: vásár
23:00-a, 20:00- : Magyar Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági bálja
30-a, este: Motoros Baráti Kör rendezvénye
21-e, 18:00-: Berkenye Irodalmi-est
Keddenként: nõi kar (18:00), szerdánként: gyermekszínjátszó kör (15:30), jóga (17:00), zumba (19:00),
csütörtökönként: zenekari próba, péntekenként: gyermekjóga (16:30), Szakasztó népdalköri próbák (18:00), szom-
batonként: Sulyom néptánc próbák (15:00).

A vásárokat a lapzárta után le is mondhatják, tehát az itteni feltüntetésük nem feltétlen bizonyosság! 
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A „kur”szó gyógyítást, kezelést jelent, gondoljunk a
latin „kúra” szóra, s arra utal, hogy a Balaton is haj-
dan szinte gyógyhely volt, csak manapság inkább erre
az „üdülés” szót használjuk. Tudom azonban, a
jövõben már nem lesz többé „kúrtaksa” a „kúrtak-
sza”, mert így kövesült meg a kiejtése.

A parton, a Balaton szíve tér melletti híd a Szerelme-
sek hídja. Elkészült ízléses hirdetõtáblája és a hídfalra
felkerült magyarul és németül, angolul, hogy mik a

teendõi azoknak, akik a „hídi rítust” meg akarják ten-
ni. Kedves Zamárdi Szerelmespárok, Házaspárok!
Egyszer tegyék meg Önök is! Erõsítsék e kedves szo-
kással kapcsolatuk áldottságát! Keljenek át a hídon!

A városi 56-os ünnepségünk elõadója Dr. Kahler Fri-
gyes jogtörténész, az 1956-os forradalom és szabadság-
harc egyik legnagyobb szaktekintélye volt. Ünnepi
mûsort a hetedikes diákok adtak. Galó Tibor osztály-
fõnök tanította be nekik. Nagyon szép ünnepség zaj-

lott a Közösségi Házban! A
professzor úr, ki több mint
húsz 56-os kötet szerzõje tu-
dósi szemmel, de teljesen
közérthetõen bizonyította be
ünnepi beszédében a hallga-
tóságnak, hogy 1956 nem
restaurációs kísérlet volt, ha-
nem a magyar nép csodála-
tos forradalma és szabadság-
harca! A diákok mûsoruk-
ban nemcsak a pesti esemé-
nyeket mutatták be szívünk-
höz szólva, hanem a zamárdi
történéseket is! Ezért volt
számomra megható, hogy az
56-os emléktáblánál együtt
koszorúzott egy leányka s
egy fiú a korabeli események
két átélõjével Nagy Jánosné
Matyikó Marika nénivel és
Kiss Valér bácsival. Az ön-
kormányzat és a város koszo-
rúját a templom téri
emlékkõnél az ünnepi
köszöntõt is mondott és újra-
választott polgármesterünk,
valamint alpolgármester asz-
szonyunk helyezte el. Vége-
zetül a jelenlévõk a Szózat
énekelt versszakát elszaval-
ták némileg megidézve a 63
évvel ezelõtti pesti utcák
hangulatát.

Szent Márton- napi vigassá-
gunk eseményeirõl a mellé-
kelt plakát közöl részleteket!
Aznap mindenki egyék leg-
alább egy falat libahúst, kü-
lönben a következõ évben
lesznek éhezõs napjai!

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

Szállásadók figyelmébe

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a ma-
gyar turizmus legjelentõsebb és legátfogóbb informa-
tikai fejlesztése.
Ahogy az Európai Unióban és a világ legtöbb országá-
ban, úgy Magyarországon is bejelentési kötelezettsé-
gük van a szálláshelyeknek. Adatszolgáltatás és rögzí-
tés eddig is mûködött, a legtöbb kereskedelmi szállás-
helyen már fut valamilyen szálláshelykezelõ szoftver.
Azonban a nem egységes, sokszor papír alapú adat-
szolgáltatási gyakorlat már nem felel meg a kor kihí-
vásainak. Az új rendszer bevezetésével minden szál-
láshelynek digitálisan, szálláshelykezelõ szoftver hasz-
nálatával kell teljesítenie a vendégek bejelentkezésé-
nél elõírt adatrögzítési kötelezettségét. A cél, hogy
naprakészen lássuk az országban található összes szál-
láshely forgalmi, statisztikai adatát: azaz hányan mely
országból érkeznek, mennyi idõt töltenek hazánkban,
milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, a vendégek
hány évesek és milyen nemûek, annak érdekében,
hogy a turisztikai marketinget és a fejlesztéseket haté-
konyabbá tudjuk tenni. A turizmus digitalizációja el-
engedhetetlen az ágazat versenyképességének növelé-
se érdekében.
Az NTAK fokozatosan kerül bevezetésre. A már mû-
ködõ szálláshelyeknek egy-egy hónap áll rendelkezés-
re a regisztrációra, ezt követõen elsõként, júliustól a
szállodák, majd októbertõl a panziók, 2020. januárjá-
tól pedig – az egyéb szálláshelyek, falusi szálláshe-
lyek, kempingek, közösségi szálláshelyek, magánszál-
láshelyek, üdülõháztelepek, tehát – a teljes hazai
szálláshely szolgáltatási szektor adatszolgáltatásá-
nak digitalizációja megvalósul.
A szálláshelyek vendégnyilvántartó szoftvere egy
interface segítségével kumulált adatokat küld az
NTAK-ba. Az NTAK semmilyen, a vendégekkel kap-
csolatos személyes adatot nem tárol vagy kezel, kizá-
rólag statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális
tárolására alkalmas. A piacon elérhetõ, NTAK kom-
patibilis szálláshelykezelõ szoftverek listája itt elérhe-
tõ: https://info.ntak.hu/szoftverek/
A kisebb – maximum 8 szoba és 16 férõhelyes – szál-
láshelyek segítése érdekében az MTÜ ingyenes ven-
dégnyilvántartó, Az Én Vendégszobám elnevezésû al-
kalmazást biztosít, amelyet az érintettek a regisztrá-
ció során tudnak megigényelni. Kemping esetében la-
kóegységként a területi egységet, férõhelyek esetén
csak az állandó férõhelyeket kell figyelembe venni, a
pótágyakat nem. A feltételek mindig csak egy adott
szálláshelyre vonatkoznak. Több szálláshelyet üze-
meltetõk esetében több alkalmazás-regisztráció is le-
hetséges, minden olyan szálláshelynél, amely megfelel
a fenti alkalmassági feltételeknek.

A MTÜ az NTAK információs honlap, az ügyfélszol-
gálat és az országos roadshow mellett most tájékozta-
tó kisfilmekkel is segíti a szálláshelyeket az új, digitá-
lis adatszolgáltatási rendszerhez való csatlakozásban.
További információ: https://info.ntak.hu/
Az Én Vendégszobám alkalmazásról információ:
https://info.azenvendegszobam.hu/

A magánszálláshelyek csatlakozása 2019. december
1-tõl indul!
A regisztrációhoz ügyfélkapuval kell rendelkezni a
szálláshely üzemeltetõjének!
Magánszálláshely választhatja az ingyenes szoftvert:
azenvendegszobam.hu
Magánszálláshely: legfeljebb 8 szoba, az ágyak száma
legfeljebb 16 db. 
Kötelezõ adatszolgáltatás 2020. január 1-tõl.
(IFA bevallás elkészítésre még nem alkalmas az
énvendegszobam alkalmazás.)

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,

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

Balaton szíve logóval
- Baseball sapka
- strand táska

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

Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására alkal-
mas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db
Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

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

Nyitvatartásunk:
Novemberben 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
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Kirándulás
Az Egészségõr Egyesület kiránduló csapata szeptem-
ber 28-án igen korán kelt. Két napos útra indultunk
Poroszlóra és Nyíregyházára. Sokan még nem jártunk
a Tisza-tó környékén, elõször volt alkalmunk megcso-
dálni a vízi világ titkait, a tó természeti szépségét. 
A 30 m magas körpanorámás kilátótoronyból pazar

kilátás nyílt a Tisza-tóra, a Bükk és a Mátra hegységek
vonulataira. A toronyból leereszkedve Közép-Európa
legnagyobb kiállítóhelyét ismerhettük meg. Az akvári-
umrendszer egy önálló ökoszisztémát rejt. Elmondha-
tatlan élmény volt, amikor a fejünk felett záródó átlát-
szó alagút fölött úsztak el a hatalmas méretû õshonos
halak, a vizák. Úgy éreztük, mintha mi is a vízben let-
tünk volna. A nádasok susogó vadregényes dzsungelé-
ben kishajókkal,túravezetõ segítségével fedeztük fel
az érintetlen természet szépségét. A szabadidõ park-
ban nagy sétát tettünk.
A délutánt Nyíregyháza belvárosában töltöttük. Test-
véregyesületünk egyik tagja idegenvezetésével csodál-
hattuk meg a város szépen gondozott parkjait,
gyönyörûen felújított régi épületeit.
Vacsora után még együtt maradtunk. Elõkerültek az
otthonról hozott finom sütemények,borok, és Domján
Zoli harmonikakíséretével, nagy nótázással fejeztük
be a napot.
Másnap izgalommal készültünk a 35 hektáron elterü-
lõ tölgyerdõben kialakított Európa legnagyobb állat-
kertjébe. Bejártuk az ázsiai dzsungelt az óriási vízesés-
sel. A 3 m magasságú, hosszan kanyargó bambuszhíd-
ról Afrika élõvilágát fedeztük fel. Az 5000 állatot be-
mutató parkot széles, kényelmes sétányokon jártuk
be. Csodás élményt nyújtott az Óceanárium, Tarzan
Ösvénye, a Viktória Ház és Amerika állatvilága. Kü-
lönleges programot jelentett a papagájbemutató és a
fóka-show.
Szép élményekkel feltöltõdve érkeztünk haza. Köszö-
net a kirándulást szervezõ Perge Krisztának.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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Felhívás!

Sokan kaptak felhívást ingyenes

hallásvizsgálatra Siófokra. Aki

szeretne ezen részt venni,

megoldható, hogy itt helyben

Zamárdiban végezzék el a

vizsgálatot.

Ehhez jelentkezni kell

Takács Szilvinél 06-30-850 9911

telefonszámon.

Idõsek világnapja  

Október 2-án az idõsek világnap-
ja alkalmából három tagú

küldöttségünk vett részt a Pesti
Vigadóban rendezett ünnepségen.

A kormány nevében
prof. dr. Kásler Miklós

miniszter  úr

elismeréseket adott át azoknak a
személyeknek és önkormányza-

toknak, akik sokat tettek a
szép korúak  testi-lelki

egészségéért. A díjátadás a
Csillagszemû Táncegyüttes pro-

dukciójával és állófogadással
zárult.

SZÛRÉSEK!

A Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós Osztálya egyesületünkkel közösen 

2019. november 26-án

komplex szûrést szervez (mammográfia,nõgyógyászat,tüdõszûrés), melyen azok vehetnek részt,
akiknél már eltelt 2 év az elõzõ szûrés óta,  vagy akik még nem voltak ilyen vizsgálaton.

Mammográfiavizsgálatra behívót kapnak az illetékesek. Akik a csontsûrûségi  szûrést is igénybe
kívánják venni, beutalóról gondoskodjanak.

Takácsné Horváth Szilvinél 17.00 óra után a 06-30-850-9911 telefonon a  születési adatok és a
TAJ szám leadásával  lehet jelentkezni.

Határidõ: 2019 november 8. 
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Kissé fura kimondani, de már NEGYEDIK alkalom-
mal szerveztük meg a Zamárdió rendezvényt október
20-án a tájházban,  kicsik és nagyok örömére és szóra-
kozására.  
Lázas munka elõzte meg a rendezvényt. 
Felállítottuk a négy erdei állomást a Kemény dió brin-
gás vetélkedõre, egyeztettünk a négy állomásvezetõ-
vel.  Szabó Bence lasszóhajítással várta a kihívást ked-
velõket, Hirschmann Reni és Attila pohár gúlát épít-
tetett, Bodor Jani barátunk állomásán Paintball lövés-
ben kellett remekelni, míg a negyedik állomáson Elter
Balázs várta a csapatokat a fák közé kifeszített csen-
gettyûs pókhálóval. Nem sokan vállalták az idei hosz-
szú és emelkedõkben bõvelkedõ távot, így külön ki-
emelném a Diószegi  családból Adriennt és Danit,

Szentkúti Õrsöt és Kolost aki telje-
sítették a 3 órás kemény túrát az er-
dõgazdasági úton!A tájházban ha-
gyományos diós játékparkot állítot-
tunk fel, mely az idén újabb játé-
kokkal bõvült és a Marity család jó-
voltából kiegészült egy ugrálóvár-
ral. Klári és Tibor egész nap állta a
sarat, vigyázták a lurkók minden
mozdulatát az ugrálóban. Kelemen
Pongrác az idén is elvállalta a ját-
szótéren a porondmester szerepét
és együtt játszott a gyerekekkel. 

Gubányi Kata vezetésével dióból készült állatok ké-
szültek a kézmûves mûhelyben a sátor alatt. 

Míg a gyerkõcök és szüleik önfeledten játszottak, nagy
sürgés volt a sátor alatt. A Pálfi család zsíros kenyér-
rel, diós süteménnyel, málnaszörppel és egy kis borral
várta az asztalhoz érkezõket. Szili Zsolti séfként tüs-
ténkedett, hogy délre ebéd kerüljön mindenki tányér-

BARÁTI KÖR
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NABE HÍREK

jába. A babgulyásnak nagy sikere
volt, alig maradt a késõn érkezõk-
nek. A babgulyás mellé kínált diós
rudakat a zamárdi CBA munkatár-
sai frissen sütötték vasárnap dél-
elõtt számunkra. 
A sütiversenyre hozott diós finom-
ságokra Perge Kriszta irányításával
lehetett szavazni. A legtöbb dió
szavazatot az idén az Elter család 4
nõtagja kapta a mandulás sünikért.
Gratulálunk Helgának, Grétának,
Zselykének és anyukájuknak, Orsi-
nak. 
Fél kettõkor megérkezett a két
Schwarc Béla, akik több körben
„szállítmányozták” a fogatra fel-
szállókat. 
Külön köszönettel tartozunk Csonka Bandinak a friss kenyerekért, Puller Iminek a finom málnaszörpért és
Debreceni Tamásnak a paintball fegyverekért és játék lehetõségért.

Az idei évre elköszönünk, de ne feledjék KÉSZ, TÛZ, ZAMÁRDIÓ 2020!
Fotó: Hirschmann Attila

Megkezdtük téli esték sorozatunkat, így minden hó-

nap elsõ hétfõjén egy-egy elõadóval találkozhatunk.

Október 7-én egy rendkívül érdekes és jó elõadásban

volt részünk, melyet Jakus László tartott „Zamárdi és

környéke az ornitológus szemével” címmel. Nagyon

sokféle madarat láthattunk, melyeknek élõhelyet a vá-

ros erdõi, mezõi, a Balaton nádasai biztosítanak. Van-

nak köztük költözõ madarak és egész évben itt élõk is,

számtalan rovart pusztítanak el környékünkön, így

mentesítenek a vegyszerek használatától. A csodás

képek és madárhangok mindenkit lenyûgöztek. Rég

nem látott madarak jelentek meg ismét a város kör-

nyéki réteken és mezõkön. Köszönjük Jakus László-

nak az élvezetes, érthetõ, részletes elõadást.

A meghirdetett „Õszi portadíszítõ verseny” zsûritag-

jai Dula Pál, Kiss Csabáné, Szabó Gábor voltak. Min-

denki egyéni elbírálás alapján adta le szavazatát. Na-

gyon szoros verseny alakult ki az összesítés után. Kö-

szönjük a zsûri munkáját, mely nem volt könnyû fel-

adat. A versenyre 10 porta nevezett. Jobbnál-jobb és

ötletesebb díszítéseket láthattunk.

I. helyezett: Kizlinger Perényi Mária

II. helyezett: Méri Adrienn

III. helyezett: Velekey Kránicz Andrea

Különdíj: Kajdi Virág

Gratulálunk mindenkinek, és nagyon köszönjük az öt-

letes alkotásokat és a részvételt a versenyen. Remél-

jük, jövõre még többen csatlakoznak a versenyzõk tá-

borához.

Október 14-én virágültetésben vettek részt: Bráder

Lajosné, Kiss Gyuláné, Kajdi Tiborné, Rezi Gáborné,

Pálfi Istvánné, Szabados Tiborné, Szakáli Anna és a

GAMESZ dolgozói. Közösen „virágoztuk fel” a város

központját. Ezúton köszönjük mindenkinek az önzet-

len segítséget és munkát.

November 4-én Bemné dr. Schneider Mária elõadá-

sát hallhatjuk és láthatjuk. Címe: Balatonföldvár für-

dõvendégei 1898 és 1907 között. Rendezvényünk in-

gyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Kajdi Tiborné 
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Hogyan csalogathatok a kertembe több cinegét? A (szén-,
kék-, barát-) cinege a kertek leggyakoribb énekesma-
dara. Hûséges madár, mert nálunk fészkel, itt költi ki
fiókáit és tölti a telet is. Tavasszal élénk „nyitni kék“
dalával figyelmezteti a szõlõsgazdákat, hogy kezdjék
meg a tavaszi munkát. Kikelettõl õszig pusztítja a her-
nyókat, a levéltetveket, az atkákat és a bogarakat és
ezzel nagy segítséget nyújt a kertésznek a kártevõ ro-
varok elleni védekezésben. Élénk anyagcseréjük kö-
vetkeztében naponta a saját súlyával azonos tömegû
rovart képes összegyûjteni és elfogyasztani. Ellenszol-
gálatként a madárbarát kertész mesterséges odúkat
akaszt fel a fák ágára; ezek nyílása ne legyen nagyobb
32 mm átmérõnél, nehogy a verebek is be tudjanak
költözni! Egyébként a cinegék szívesen raknak fész-
ket farakásokban, faodvakban, sõt még a levelesládá-
ban is. Késõ õsztõl tavaszig viszont a cinegék szorul-
nak rá az ember segítségére: etetni kell õket. Mégpe-
dig rendszeresen, mert a terített asztalhoz szokott
madarak a hideg, havas idõszakban éhen pusztulnak,
ha nem találnak táplálékot az etetõben. Legkedve-
sebb eledelük az olajos magok: napraforgó, köles,
muhar, fénymag, de kicsik és nagyok számára nagy
mulatság megfigyelni, hogy miképpen enyhítik éhsé-
güket a zsinórra felfüggesztett madárkalácsból. (Ké-
szítés: vásároljon a hentesboltban faggyút, olvassza
fel, keverje el magvakkal és lehûlés közben formáljon
belõle kis gombócokat.

Forrás:https://balintgazda.hu
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„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület Hírei

Ablakok irodalmi est és kiállítás

2019. november 16-án, délután 17 órára
várjuk kedves közösségünket. Az azonos
témájú irodalmi rész és a kiállítás külön-
legességeket is tartogat számunkra.
Az eseményen közremûködik a Zamárdi
Nõi Kar, amelynek az emblémáját 2019-
ben Veit Judit tervezte és készítette el.
Ebben az évben három gyerekeknek
szóló könyv is elkészült: Szótündérek
(gyerekrajzokkal), Patrik és a csokióriás
mesekönyv (Veit Judit rajzaival), vala-
mint a Pergõforgó meséi (Bodrogi Éva
rajzaival). Pergõforgó manó négy mesé-
jét a manónak öltözött Berkenye-tagok
adták elõ az óvodásoknak. A kemény-
táblás, képekkel díszített szép kivitelû
könyveket ajánljuk karácsonyi ajándék-
nak is. A Szélhajtó küsz balatoni versek-
kel (Bodrogi Éva rajzaival) és az Abla-
kok novelláskönyv (Veit Judit fotóival)
felnõtteknek készült. 
A mûsor után különleges szendvics- és
„traccs”-party-ra hívjuk a résztvevõket. 

A SiópArt irodalmi folyóirat országos pályázatán 301 pályázó közül Csákovics Gyula próza kategóriában
második helyezést ért el.

M. Zs.



2019. november 15.oldal Zamárdi Hírmondó

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

50 éves osztálytalálkozót tartottak 2019. október  5-én az 1969-ben végzett diákok. 

Nagyon jó volt újra találkozni és az emlékeinket megosztani.

Köszönjük a Fekete István általános iskolának a lehetõséget, hogy egy kis idõre újra beülhettünk az
iskolapadba Dobribán Gézáné Panni néni részvételével.

Megemlékeztünk kis koszorúval a zamárdi temetõben nyugvó volt tanárainkról, osztálytársainkról,
akik már nem lehettek velünk.

Természetesen Friesz Kázmérné
Irénke nénirõl is, aki már nem
tudta megtartani ezt az osztály-
fõnöki órát.

A Paprika Csárdában folytattuk
egy ebéddel és beszélgetéssel
ezt a tartalmas, szép napot.

Hosszú Katalin és

Molnár Ilona



Az Old Eagles Motoros Társaság jótékonysági retró bulit szervez.

Helye: Zamárdi Közösségi Ház

Ideje: 2019. november 30., 20.00 órától

Belépõ: 1000,- Ft, támogató jegy 500,- Ft.

Zenefelelõs: Horváth Karcsi

Információ: 06 30 9942 524

Asztalfoglalás: 06 30 9942 524

Tombola felajánlás: 06 30 9942 524

A bevételt Széll Kolett felépülésére ajánljuk!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

Old Eagles Motoros Társaság

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2019. november
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„A vagyon nem növeli belsõ értékeinket,
csak lehetõséget ad, hogy sok jót tehes-
sünk“

/Árpádházi Szent Erzsébet/

Legutóbbi híreinkben mosógépet és centrifu-
gát kértünk egyik rászorulónk részére. Öröm-
mel írom, hogy felhívásunk sikerrel járt: több

olvasónk is jelentkezett.
Segítségüknek köszönhetõen még egy centrifuga-igényt tudtunk
teljesíteni.
Egy nehéz körülmények között lévõ férfi részére 46-os méretû cipõt
keresünk. Tudom, hogy kevesen élnek ilyen „nagy lábon“, de hátha
akad valakinek feleslegben.
Szüksége lenne háztartási robotgépre vagy botmixerre olyan valaki-
nek, akinek pépesíteni kell az ételét, és nincs lehetõsége megvásárol-
ni egy új gépet.

Nagyon sok ruhaadomány jött össze az elmúlt hónapokban, de a fér-
fi fehérnemû hiánycikk...
Szokásos évenkénti Karitász vásárunkat néhány héttel korábban tart-
juk,nem ádvent idején, hanem Szent Erzsébet napjához közel, no-
vember 23-án.

Helyszíne változatlanul a Fõ utca - Honvéd utca sarkán álló épületben
található Karitász terem.
Ha a kedves zamárdiak vagy nem zamárdiak hozzá tudnak járulni az
árukészlet bõvítéséhez házi készítményekkel - befõttel, lekvárral,sa-
vanyúsággal, mézzel -, köszönettel fogadjuk. A „maradékot“ hozzá-
tesszük a karácsony elõtti élelmiszergyûjtés készletéhez, és a helyi
rászorulók között osztjuk ki. Adományaikat a plébániahivatalban -
Friesz Enikõnél - tudják leadni hétköznapokon - hivatalos idõben - 8
és 12 óra között.

Eddigi és további felajánlásaikat, segítségüket hálás szívvel köszön-
jük!

Elérhetõségünk: 348- 524; 30 - 373 - 4760

B. Schneider Mária

Ingyenes ruhaosztás

2019.11.16-án 9. 00 órától 11.00 óráig a Zamárdi Családsegítõ
Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Karitász ingye-
nes ruhaosztást szervez a Zamárdi Közösségi Házban. A tartós
élelmiszer-felajánlásokat szívesen vesszük, hogy a rászorulók-

nak, családoknak tudjunk segítséget nyújtani.

Incze Ágnes

KARITÁSZ HÍREK

Prigliné Zsuzsa:

Üzenet a túlpartról

Mi az, hogy meghalni?

Ahogy ti gondoljátok,

Úgy én nem haltam meg,

Engem az örök FÉNY ölelt meg,

Fényes, csodás tájra repültem,

Ahol letehettem nehéz, földi terhem.

Mint gondtalan madarak,

Oly végtelen szabadságra leltem.

Engem te most nem látsz,

De hidd el, tovább élek,

S a sötétségtõl itt már nem félek.

Ott vagyok a szívedben,

Vérem csörgedez ereidben.

Hagyd magad mögött a régi bánatot,

Szívd be mélyen a varázsos õszi illatot.

A színes levelek, víz fölött a pára,

szellõ suhogása, az is én vagyok.

Soha nem felejtelek el, ablakodban

Fényes holdként ott ragyogok,

Álmodban lágy tangót táncolok,

Ha beteg vagy, hûsítem forró homlokod.

Éjjel ott ülök az ágyadnak szélén,

Gyógyítom bánatod lelkednek mélyén.

Szemeidben a pici csillogás én vagyok,

Ajkadon vidám dalt is én fakasztok.

Látod, nem tûntem el,

Benne lakom az erdõk fáiban,

Réteken pacsirtadalolásban,

Veled vagyok mindig, szívedrõl

Leveszem a bánatlakatot,

Ne sírj, mert lelkedet ellepi a bú,

Füledbe szeretetdalt dúdolok.

Egyszer majd tudni fogod,

Hogy én mindig és mindenben,

Most és mindörökké veled vagyok.
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Temetõ csendjében
II. Rész

A régi temetõ egyik érdekes sírja Ta-
kács Józsefé.
Itt nyugszik Istenben boldogult / Takács
József / szerencsétlenül elhunyt / KÁN-
TORTANÍTÓ / Aki Isten példáját kö-
vette / még az ellenséget is szerette. / élt
24 évet / megh. 1907. okt. 10-én.

Takács József 1907 októberében eltûnt
a faluból. Visszaemlékezések szerint
nyulat lõni indult az esti órákban vagy
a Csibe-tanyára, ahol szülei laktak.
Többen hallották a lövést. Az eltûnése
utáni vasárnapon kidobolta a kisbíró,
hogy a falu népe menjen keresni az er-
dõbe. Mindent végigjártak, de nem ta-
lálták meg. Valaki azt híresztelte, hogy
Fiuméba ment, onnét meg sem áll
Amerikáig. A következõ év februárjá-
ban fedezték fel holttestét a
Diászóban, levéllel letakarva. 1908.
febr. 20-án temették el. Hol volt a
holttest télen? Legendák keringenek
róla az idõsek körében ma is. A
Zamárdi /Községtörténeti tanulmá-
nyok/ c. könyvben bõvebben olvasha-
tunk róla. 

Tragédia nem csak õt érte: Kovács Ist-
ván / 1914-1926. kútba esett egy de-
cemberi disznóölés alkalmával. Édes-
anyjával együtt nyugszik: Kovács
Istvánné Ganzky Teréz / 1886-1921. a
Balaton Szálloda bérlõje volt férjével.

Blehó Kelemen, a zalai kocsmáros fia
Tihanyba indult borért. A kompra vár-
va meg szerette volna itatni lovait,
ezért beúsztatott a Balatonba. Az álla-
tok alábuktak, a 19 éves fiatalember
belefulladt a vízbe. A lovak kiúsztak a
partra. Kelement hat nap múlva, 1910.
júl. 4-én temették el.
A 18 éves Arácsi István 1907-ben
„agyonlövetés” által halt meg, mely
baleset volt.

Nagy Ferenc és Csehi Katalin / boldog
házasságuk 60. évében hunytak el 1908-
ban, ill. 1909-ben. Halálozásukat téve-
sen egy évvel korábbra vésték fel a sír-
kõre. Nagy Ferenc siófoki volt, a vas-
útépítésnek köszönhetõ, hogy
Zamárdiba jött családjával, apósáék
idevalósiak voltak. A Fõ u. 32. szám
alatt laktak.
Unokájuk, Nagy Imre tõlük nem
messze nyugszik, 1915. aug. 9-én, ne-

gyedik gyermeke születése elõtt egy
hónappal halt meg. 25 ükunokája és 10
szépunokája van.
Dombi Katalin / élt 62 évet / megh.

1911. febr. 23. Többek között Magyar
József vendéglõs anyósa volt. Leszár-
mazottjai ma is itt élnek.
Sebestyén Károly takács felesége, Kis
Anna / elhunyt 1879. aug. hóban / élete
20. évében, második, koraszülött gyer-
meke világra hozatalában. Elsõ fia,
László emeltette sírkövét.
Horváth Istvánné / 1872-1948. Rezi Te-
rézt viszonylag késõn temették el eb-
ben temetõben, bizonyára férje mel-
lett nyugszik, aki harminc évvel koráb-
ban hunyt el.

A kereszt közelében van két plébános
sírja: az egyik Neumayer Gellért / 1858-
1918, a másik Hyross Bernard /1864-
1872 / Itt várja a boldog feltámadást N.
T. Hyross Bernard Szent Benedek Rendi
Pap / élt 55 évet / jámbor szerzetes, láng-
buzgalmú pap, s páratlan hazafi./
A.Ö.V.F.N.

A következõ feltehetõen édesanyja
sírja: Hyross Ferencné Kudlovics Kata-
lin / 1787-1868.

Végezetül a plébános rokonainak, két
testvérnek emléke áll itt:
E szent keresztnek malasztos árnyéká-
ban várja a boldog feltámadást / Méhes
Karolina k(is)a(sszony) / élt 23 évet /
+1880. márcz. 26. Méhes Géza gazda-
tiszt és Hyross Margit gyermeke
„nagynénje látogatására jött ide 1879.
szeptember 29. már hosszabb idõ óta be-
tegeskedõ, és itt a mondott nap - mely
nagypéntek volt - délután 6 ór. az Úrban
elszenderüle. Csendes halálában is szép
szelíd lelke tükrö-
zõdött”- olvasható
a halotti anya-
könyvben.
Gyászoló szeretet
emelé e sírkövet /
Méhes Mária k. a.
/ emlékére / meg-
halt 1875. nov. 18-
án / élte 21. évé-
ben. „Nagynénje
látogatására jött
ide aug. 4-én és 9-
én megbetegedvén

- már elõbb egy erõs meghûlés következ-
tében lázban szenvedett - nov. 18. az Úr
tiszta lelkét magához vette, hogy a szü-
zek koronájával felékesítse.”

A keresztet Novák Ede plébános állít-
tatta saját költségén, felirata: A ke-
resztre fölfeszítve megváltád az embert. /
Nézz kegyelmesen bûnös lelkére / Ki
szent kínod tiszteletére itt keresztet emelt.
1885. A fehérvári Havranek cég készí-
tette. Felszentelésére fél évet kellett
várni a rossz idõjárás miatt. 1886. ápri-
lis 4-én a kõröshegyi plébános szentel-
te fel.
A temetõ 1922-ig mûködött. Az utolsó
halott a 85 éves Rádoki Imre volt
1922. április 8-án, de rátemetés késõbb
is történt. 1922-ben újra megnyitották
a központi temetõt.

Szép lenne, ha Zamárdi is követné
Szántód példáját, és rendbe tenné régi
temetõjét.
„Az elõdök tisztelete és emléküknek
megbecsülése az alapja a családszere-
tetnek és egyszersmind a hazafiságnak
is.” (Eszterházy Péter)

Szûcs Gáborné

Forrás: Zamárdi Községtörténeti ta-
nulmányok, Zamárdi anyakönyvek,
Piller Dezsõ: Zamárdi község helyne-
vei, Friesz Kázmér: Keresztek, emlék-
helyek Zamárdiban, Piller D. kézirat,
Magyarország tiszti cím- és névtára 6.
évf. 1887., Sörös Pongrácz: A tihanyi
apátság története, Mészáros Istvánné
(88), Horváth Lajos (87), Tóth Imre
Mihály (81) szíves közlése.
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Villanyszerelés,
Villamosgépek javítása
Boyler javítása 
veszélyes fák kivágása,gallyazása,
darázsfészek eltávolítása

Zamárdi plébániatemplom:

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2019. november

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. november

szerda                                17:00 óra

csütörtök,                          17:00 óra

péntek                             7:30 óra

szombat                         17:00 óra

vasárnap 9:00 óra

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. november 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

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:

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


