
Zamárdi Hírmondó 2020. július           Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXVIII. évf. 4. szám



Zamárdi Hírmondó 2.oldal 2020. július

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Köszönetnyilvánítás

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete nevében szeretném megköszönni a város lakossá-
gának és nyaralótulajdonos közösségének a veszély-
helyzet alatt tanúsított fegyelmezett és felelõsségteljes
magatartását.

Köszönöm az Önkormányzat dolgozóinak (Polgár-
mesteri Hivatal, Családsegítõ Szolgálat, Közterület-
felügyelet, GAMESZ, általános iskola konyhájának
dolgozói, óvodai dolgozók, védõnõk) az elmúlt hóna-
pokban végzett áldozatos, segítõ munkáját.

Köszönetemet fejezem ki a terhelt idõszakban is
helytálló orvosainknak.

Mindenkinek szép nyarat, jó egészséget kívánok.

Csákovics Gyula polgármester

Rövid hírek

Jótékonysági labdarúgó mérkõzés Zamárdiban

Idén harmadik alkalommal került sor a Zamárdi Pe-
tõfi SE és a Dárdai Pál vezette Dárdai Team „össze-
csapására”. A barátságos találkozó idén is jóté-
konysági céllal került megrendezésre, ebben az év-
ben a zamárdi utánpótlás csapatok kapták a jegy-
bevételbõl befolyt összeget.

A jó hangulatú mérkõzés végeredménye 3:1 a Dár-
dai Team javára.

A mérkõzés elõtt Csákovics Gyula polgármester ju-
talomban részesítette a Sportegyesület vezetõsége
által kijelölt kimagasló teljesítményt nyújtó sportoló-
kat. 

Idén Tóth Hanna és Tóth Martin kapott sportutal-
ványt.

Fotó:Döme Tamás

Fotó:Döme Tamás
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Megnyitott  a Zamárdi Vízitúra megállóhely, mely a Magyar Kajak- Kenu Szövetség és Zamárdi Város
Önkormányzata Konzorciuma által jött létre a Wintersport Kft. üzemeltetésében.

Fotó:Döme Tamás

Fotó:Döme Tamás

Fotó:Döme TamásFotó:Döme Tamás
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Orvosi eszközbeszerzésre sikeresen pályázott Zamárdi. A Magyar Falu Program pályázatán belül
Zamárdi 2 106 892 Ft-ot nyert.

GAMESZ vezetõi pályázat
A GAMESZ vezetõi pályázatára 4 fõ adta be pályázatát. A képviselõ-testület a pályázatok megis-
merése után Egyed - Hajmási Beátát választotta a GAMESZ vezetõjének. Gratulálunk Beának, és
sikeres munkát kívánunk!

Szeptember 5-én megrendezésre kerül a kettesfogathajtó verseny, idén „Hosszú Gyula emlékverseny”. A
verseny egy helyi vállalkozó támogatásának jóvoltából kerül megrendezésre.

A koronavírus miatt hozott központi intézkedések Zamárdi Város Önkormányzatának költségvetésére is
hatással voltak, vannak. Az elõzõ évek folyamán az Önkormányzat bevételei folyamatosan növekedtek. 

Az idei évre az elõzõ évekhez képest megközelítõleg 540 millió Ft bevétel kieséssel számolunk. 

Ez az összeg a következõkbõl tevõdik össze:

• Állami támogatások:100 millió Ft;

• adóbevételek: 325 millió Ft;

• Közterület bérbeadása és egyéb bevételek: 115 millió Ft;

A bevételek kiesésének ellensúlyozása érdekében több költségcsökkentõ intézkedést vezetett
be a Hivatal:

• Saját forrásból történõ beruházások, felújítások leállításra kerültek;

• Rendezvények önkormányzati forrásból nem tarthatók;

• Civil szervezetek támogatásának a visszavonása;

• Hivatal és intézményeinek forrás elvonás; 

Ezeknek az intézkedéseknek hatására az Önkormányzat költségvetési egyensúlya megteremtõ-
dött.

A legfontosabb célkitûzését elérte ,emellett fontos volt, hogy minden munkavállaló megtarthassa
az állását.  

Csécsi Tamás 
pénzügyi osztályvezetõ

A koronavírus hatása Zamárdi Város Önkormányzatának költségvetésére

Légifelvétel Zamárdiról



2020. július 5.oldal  Zamárdi Hírmondó

n.



Zamárdi Hírmondó 6.oldal 2020. július

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az ingatlannal kapcsolatos olyan változást, mely érinti az

adó alapját (bontás, új építés), az adófizetésre kötelezett személyét (adás-vétel, ajándékozás, öröklés,

elhalálozás, haszonélvezeti jog alapítása, törlése, stb), a változást követõ 15 napon belül be kell jelenteni

a helyi adóhatóságnak. Bejelentési kötelezettségének eleget tehet az erre rendszeresített nyomtatványon,

vagy elektronikus formában az E-Önkormányzat oldalon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/

A kötelezettség nem teljesítése esetén az adóhatóság a jogszabályban elõírt bírság mértékét alkalmazza.

A bejelentési és adófizetési kötelezettség teljesítése nemcsak a jogszabályi elõírások betartása miatt

fontos, hanem jelen esetben a járvány helyzet miatt kiesõ bevételek pótlása miatt is.

A kormány rendelete értelmében 2020. július 1.
napjától ismét díjfizetési kötelezettséggel jár a
parkolásra kijelölt zónában történõ megállás és
várakozás.

A díjszabás azonos a korábbi években
meghatározottakkal, sem az óradíj, sem a bér-
letek ára nem változott.

A jegy megváltható sms-ben, a parkolóórákból
vásárolt jeggyel, melyet ki lehet fizetni
készpénzzel és bankkártyával is. Lehetséges
továbbá interneten utalni a parkolási díjat a
Simplay alkalmazással.

A díjfizetés minden napra kiterjed, így ter-
mészetesen a hétvégi és ünnepnapokra is a nyári
szezonban.

Azok a nyaralók, akik olyan helyen laknak, ahol a
szállásadó „Zamárdi kártyával „ rendelkezik, a
kártya felmutatásával 1500,-Ft-os napijegy
helyett jogosultakká válnak 1000,-Ft-ért napije-
gyet váltani.

A parkolással kapcsolatos kérdéseikre , ügyin-
tézésre és  bérletvásárlásra az ügyfélszolgálati
irodában van lehetõség, amely július 01 és
szeptember 30 közötti idõpontban a Zamárdi,
Petõfi u.1.sz. alatti irodában áll rendelkezésre
reggel 8.00 és 16.00 között. ( Kossuth utca felõli
bejárattal)

Telefonon elérhetõ a 30/313 5616 számon, vagy
emailen a zamardiparkolas@gmail.com címen.

A további részletek megismerhetõek az ügyfél-
szolgálati irodában és a város honlapján található
önkormányzati rendeletek címszó alatt.

Zamárdi, 2020. június 29.

Zamárdi Város Önkormányzat

Zamárdi Parkolási Kft.

TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMÛ PARKOLÁSI SZABÁLYOKRÓL

P
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Kedves Vendégeink!

A járványügyi veszélyhelyzet megszûnését követõen a járványügyi készültségre figyelemmel, a bizton-
sági követelmények megtartásával 2020. július 1-én megnyitjuk és üzemeltetjük  Zamárdi fürdõhe-
lyeit.

Július 1-tõl nyitnak meg hivatalosan fürdõhelyeink, de mint azt tapasztalhatják, lejáróink és a vizes-
blokkok folyamatos fertõtlenítés mellett már hetek óta üzemelnek, a vízmélységet jelzõ bójasort ki-
helyeztük. 

Vízimentõ szolgálatunk a Bácskai utcai kikötõben július 1-ig ügyeletet tart, egészségügyi probléma
esetén kérjük, keressék õket a következõ telefonszámon: 06-30-639 7625!

Július 1 után minden nap elérhetõek telefonon vagy személyesen. 

Az elmúlt hónapok szigorú korlátozásainak feloldása mellett is kérjük Önöket, hogy a fürdõhelyek
igénybevétele során ügyeljenek a higiéniás elõírások fokozott betartására, így különösen:

- Igyekezzenek a partszakaszon egymástól nagyobb távolságban igénybe venni a zöldterületet!
Több mint 3 km hosszú szabadstrandunk erre bõven lehetõséget biztosít.

- Nagy számú vizesblokkunk megfelelõ és folyamatos takarításáról és fertõtlenítésérõl gondos-
kodunk, kérjük szíveskedjenek a kifüggesztett szabályok szerint használni.

- Utcabútoraink (padok, öltözõk) és a játszóterek valamint lejárók tisztántartásáról fertõtlení-
tésérõl folyamatosan gondoskodunk, de a partszakasz fokozott biztonsága érdekében Önök-
tõl is odafigyelést várunk.  Az idei évben megnöveltük a szemetes edényzeteink számát a sé-
tány mellett. Szelektív gyûjtõket is kihelyeztünk, kérjük szíveskedjenek rendeltetésszerûen
használni, a hulladékot a  megfelelõ edényzetben elhelyezni. 

- Az idei évben a strandõri feladatokat a Tourinform Iroda dolgozói látják el.  Július 1-tõl a
Kossuth u. végén az Iroda nyári épületében ügyeletet tartanak, és a partszakaszon is elérhe-
tõk. Továbbra is tilos a víztõl számított 30 m-en belül dohányozni valamint a strand területé-
re állatot bevinni.    

- Bármilyen további kérdés/ kérés esetén forduljanak bizalommal a Tourinform Irodához.

Telefonszám: +36 84 345 290!

Nyitvatartás június 28-ig: 

HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG 9-16-ig. SZOMBAT - VASÁRNAP 9-13-ig.

Nyitvatartás június 29-tõl:

HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG 9-17-ig.    SZOMBAT - VASÁRNAP 9-13-ig. 

Együttmûködésüket köszönjük.

KÖZLEMÉNY a szabadstrand üzemelésérõl
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KUTYAOLTÁS

ÓVODAI HÍREK

KUTYA PÓTOLTÁS!

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy

2020. július 19-én, vasárnap 8.00-9.00 óra

között lehetõség van a veszélyhelyzet miatt

elmaradt veszettség elleni oltások pótlására.

Helye: Zamárdi, Fõ utca 105. parkoló

Díja: 5.000,- Ft/kutya, amely tartalmazza a

féreghajtó tablettát is.

Zamárdi PMH

Nagy Gáborné nyugdíjas búcsúztatója 

Gratulálunk nyugdíjba vonulásod alkalmából, jó egészséget, sok-sok pihenést és boldog

nyugdíjas éveket kívánunk!



2020. július 9.oldal Zamárdi Hírmondó

Almás ballagók

Manós ballagók

ÓVODAI BALLAGÓK
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Nyulas ballagók

Tulipános ballagók



2020. július 11.oldal Zamárdi Hírmondó

ISKOLAI HÍREK

Rendhagyó volt az idei tanév, s így
a bizonyítványosztás is. Június 19-
20-án osztálykeretben kapták meg
tanulóink bizonyítványukat. 185 ta-
nulónk nagyon sikeres évet hagyott
maga mögött. Ezt bizonyítja a 63
kitûnõ, jeles és kiváló eredmény.

Június 20-án megszervezhettük 8.
osztályosaink ballagását. Tanuló-
ink nagyon szép mûsorral búcsúz-
tak iskolájuktól. Az elmúlt évek so-
rán sok örömet szereztek szüleik-
nek, tanáraiknak. Nem csak az ösz-
szetartó közösségük, hanem tanul-
mányi munkájuk, sikereik miatt is
sokáig fogunk emlékezni rájuk. Fekete István-díjban -
melyet 1998-ban Perjési János alapított – részesülnek
azon 8. osztályos tanulóink, akik a nyolc tanév során
kiemelkedõ tanulmányi- és versenyeredménnyel, pél-
damutató magatartással és szorgalommal rendelkez-
tek. EIDENPENZ BIANKA, TÓTH MARTIN és
BÖLCSIK ZOLTÁN méltán vehették át e díjat.

8. osztályosainknak sok sikert, eredményes helytállást kívánunk az életben, s az új iskolájukban is!

A Csákovics Gyula polgármester úr által alapított

„Jó tanuló, jó sportoló” díjat TÓTH MARTIN 8. osz-
tályos tanuló érdemelte ki.

Arnoldné Lászik Viktória és Iberpakerné Major Tí-

mea 8. osztályos SZM-szülõk munkáját Tarr Péter
igazgató úr köszönte meg.
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A ballagás története

Honnan ered ez a szokás és mióta része az iskolai
életnek? 

A ballagás eredete után kutakodva és az interneten
böngészve szembetûnõ, hogy nem igazán találhatunk
olyan cikkeket, amik a külföldi ballagási szokásokat
taglalná. Lehetséges lenne tehát, hogy a ballagás egy
igazi magyar hagyomány és a világ más tájain nem is
ünneplik? Természetesen aligha van így, hiszen, ha
nem is ilyen kötött és kifinomult formában, de kül-
földön is megünneplik a ballagó diákokat. Bizonyára
mindenki látott már olyan amerikai filmet, amelyben
a végzõs diákok a diplomaosztó után jellegzetes ka-
lapjukat a levegõbe dobálva ünnepelnek. Nos, ez is
egy formája a ballagásnak, ráadásul egy bankett is kö-
veti a diplomaosztó estéjén. Az tehát elmondható,
hogy nem kizárólagos magyar tradícióról beszélünk,
de vélhetõen hazánkban sokkal komolyabb hagyomá-
nyok övezik ezt a szép szokást, mint a világ más tája-
in. 

Feltételezhetõ, hogy a végzõs diákok búcsúztatásának
több évszázados hagyománya van, ám az interneten
fellelhetõ jegyzetek alapján megállapítható, hogy a
1830-as évek környékén a fõiskolát végzett diákok bú-
csúztató ceremóniájaként kezdett el elterjedni a bal-
lagás, tényleges meghonosodása pedig az 1870-es
évekre tehetõ. Ekkor a felvidéki Selmecbányán talál-
ható Erdészeti és Bányászati Akadémia végzõs hall-
gatói által vált szokássá a Ballag már a vén diák... kez-
detû dal éneklése a tanulmányok végeztével. 

Innen terjedt el igen gyorsan egész Magyarországon
és természetesen rövid idõn belül az általános isko-
lákban is. A XX. század elsõ felére már hagyománnyá
nõtte ki magát. 

Az 1920-as években aztán megjelent egy újabb, máig
énekelt nóta, az Elmegyek, elmegyek... kezdetû ma-
gyar népdal is a ballagások repertoárjában. 

Erre az idõszakra tehetõ a ballagást megelõzõ szere-
nádok meghonosodása is, amikor a végzõs diákok ott-
honukban látogatják meg tanáraikat, hogy egy közös
énekléssel megköszönjék áldozatos munkájukat, fára-
dozásaikat. 

Az 1950-es évek markáns politikai változásai aztán
mint oly sok mindent, az iskolai szokásokat is érintet-
ték, a ballagást ugyanis egyszerûen betiltották. A diá-
kok azonban szerencsére nem hagyták elveszni ezt a
szép hagyományt, így a tiltás nem sokáig funkcionált,
hamarosan ismét egymás vállát fogva járták körül is-
kolájukat a ballagó diákok. 

Mint általában minden hagyománynak, úgy a balla-
gásnak is külön „rituáléja” és kellékei vannak. A nyol-
cadik osztálytól búcsúzó diákok rendszerint osztá-
lyukban gyülekeznek a jeles alkalom elõtt, ahol már a
padjukra készítve várja õket tarisznyájuk. Ebben

Ady Endre: Üzenet egykori 
iskolámba

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellû örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hõs férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.

Hõs harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlõk lengeteg szívét.

Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derûs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.

Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erõt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hûn állni meg Isten s ember elõtt.

Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok.

S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.
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KÖZLEMÉNY

a könyvtár látogatásának szabályairól
2020. június 29-tõl

2020. június 29. napjától kezdõdõen a
Zamárdi Városi Könyvtár a következõkben
leírt szabályok megtartása mellett várja láto-
gatóit:

Nyitva: 

Kedd: 8-12 : 13-16
Szerda: 9-12 : 13-16
Csütörtök: 9-12 : 13-16
Péntek: 8-12 : 13-16
Szombat: 8-12

- Belépéskor/ 6 év felett /szájmaszk
használata  és kézfertõtlenítés kötele-
zõ.

- Csak korlátozott számú látogató tar-
tózkodhat egyszerre az épületben :
max. 4 fõ.

- Kérjük, hogy egymás között tartsák
az ajánlott távolságot.

- A polcról levett könyveket, amennyi-
ben nem kerülnek kölcsönzésre, he-
lyezzék el az asztalon.

- Igénybe vehetõ szolgáltatások :
könyv kölcsönzése, könyv vissza-
hozatala, beiratkozás, hosszabbí-
tás,tájékoztatás.

- Jelenleg nem lehetséges: helyben-
használat, folyóirat olvasó használata,
internetezés, nyomtatás

- Az épületben való tartózkodás aján-
lott idõtartama: 15 perc/ fõ.

- A lejárt határidejû kölcsönzések után
július 15-ig nem számolunk fel kése-
delmi díjat.

Zamárdi, 2020. június 23.
Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház

és Városi Könyvtár

többféle jelképes útravaló is helyet kap, földet, pogá-
csát, sót, pénzérmét és általában egy kedves üzenetet
rejtenek bele. 

Sokakban fogalmazódhat meg a kérdés, vajon miért
éppen ezek a tárgyak kerülnek a kis tarisznyákba?
Nos, a pogácsa a mindennapi betevõ jelképe. A só
azért kerül az útravalók közé, hogy a ballagó élete ne
legyen ízetlen, unalmas. A pénz természetesen a re-
ménybeli bõséget jelképezi, a föld pedig azt, hogy az
illetõ bárhova is vetõdik élete során, mindenhol gyö-
keret tudjon verni és sehol ne érezze magát otthonta-
lannak. 

A ballagó diákok tehát osztálytermükbõl indulnak út-
jukra a ceremónián egymás vállát fogva, osztályfõnök-
ük vezetésével, virágcsokrokkal elhalmozva. Végigjár-
ják iskolájukat, miközben ballagási dalokat énekel-
nek. Az idõk során a Ballag már a vén diák... mellett
rengeteg más dal is elterjedt, és általában a ballagó
osztályok választják ki azt a néhányat, amit a ballagás
ideje alatt énekelnek. 

Íme néhány közkedvelt ballagási dal: 

Elmegyek, elmegyek... 

Régi, régi dal 

Gaudeamus Igitur 

Húsz év múlva 

Persze a fenti dalokon kívül még számos olyan van,
amit ballagáson, szerenádon énekelni szoktak, a mo-
dern idõkben például a klasszikus dalok mellett is-
mert elõadók slágerei is helyet kaphatnak a reperto-
árban. 

A ballagásnak az általános iskola befejezése és a kö-
zépiskolai évek megkezdése mellett átvitt értelme is
van. A hagyomány szerint a ballagás lezárása életünk
egy szakaszának, és egyben az elsõ lépések megtétele
egy új, immár a felnõtté válás felé vezetõ úton. 

Van azonban egy dolog, amiben szinte biztosan egye-
dülállóak a magyar ballagási szokások, hiszen hazánk-
ban nem csak az iskolások kiváltsága a ballagási ünne-
pély, hanem a nagycsoportos óvodásoké is. 

A jeles alkalom az idõk során igazi családi ünneppé
nõtte ki magát, az iskolai ceremónia után a ballagó di-
ákok tiszteletére otthonukban vagy egy étteremben
ebédet, vacsorát szokás rendezni. 

Természetesen az ajándékozás sem maradhat ki egy
ilyen esemény kísérõi közül. Igazi slágerajándéknak
számít még mindig például az ékszer, de a tanácstala-
nabb, távolabbi rokonok általában pénzt szoktak
ajándékozni. 

Forrás: Wikipédia, ballagas.tlap.hu
https://www.jatekanno.hu/a-ballagas-tortenete-25



2020. július 15.oldal Zamárdi Hírmondó

Strand fesztivál, B.my Lake fesztivál jegyárusítás 2020-ban is!

(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról részleteket az adott rendezvény honlapján ta-
lálnak.)

2020. évben az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves Zamárdi lakosságot a 

Strand fesztivál és a B.my Lake fesztivál esetében igényelhetõ kedvezményes bérletekkel

kapcsolatban

kedvezményes bérletek száma Strand fesztivál esetében 150 darab, B My Lake fesztivál esetében

50 darab

• árak 2020-ban: 

Strand fesztivál, 5 napos bérlet (08.18-22.): 21.000 Ft 

B my lake fesztivál, 4 napos bérlet (08.19-22.): 20.000 Ft

• jelentkezés személyesen a Tourinform irodában nyitva tartási idõben személyigazolvány,

lakcímkártya felmutatásával, a jogosult NEVE és E-MAIL CÍME rögzítése mellett

• a bérletet csak Zamárdi lakcímmel ( állandó, ideiglenes illetve tartózkodási hely is elfogad-

ható ) rendelkezõ személy igényelheti és használhatja fel a rendezvény idején

• a feliratkozás: 2020. július 15-augusztus 15.

• a jegyet a megadott e-mail címre küldik ki, annak felmutatásával lehet a karszalagot kifi-

zetni és átvenni ( az e-mail cím megadásával nem történik feliratkozás DM Hírlevélre)

• fizetni a helyszínen, a fesztivál bejáratánál lehet bármelyik jegypénztárban készpénzzel vagy

bankkártyával a jegy felmutatásával ( telefonon is bemutatható vagy kinyomtatva ) tehát a

feliratkozáskor nem kell fizetni 

• a rendezvényre aki megkapta a jegyet, a jegy értékének kifizetése után jogosult lesz a fesz-

tiválkarszalagra, amit a csuklójára felhelyeznek és a rendezvényre az ÁSZF és a Házirend

alapján beléphet

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- „Eltûntek mint az avarok…”: 2.500 Ft

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1.500 Ft

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft

- kulcstartók (fém, mûanyag), hûtõmágnes (fa, mûanyag), bögrék, strand táska

- Új baseball sapkák, több színben!

- Új pólók! – (férfi, nõi fazon), kerek nyakú Zamárdi a Balaton szíve logóval

- Turista érem kapható Kilátó illetve Balaton szíve kõ emléknyomattal 600.- Ft / db

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 területére érvényes jegyekkel!
A vásárláshoz állami horgászjegy és horgászkártya szükséges!



Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2020. július

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

Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Könyvkötõ
Várnagy Miklós

Siófok, Kálmán Imre sétány 2B/8.
Tel.: 06-20-9615-834,

e-mail:mvarnagy@freemail.hu

vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó készítését.

Kiss-Ék

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat
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Irodánkban kapható a zöld hulladék szállítására alkalmas, biológiailag lebomló zsák: 100 Ft/db
Kommunális hulladéknak zsák: 508 Ft/db

Szelektív zsákot - papír, üveg, mûanyag hulladéknak- csak a szolgáltatótól (SIÓKOM, Siófok, Papfõdi
u.3. ) tudnak kérni, illetve a kukásoktól, amikor a szelektív hulladékot szállítják!

Tájház ( Fõ utca 83. ) nyitva tartása: péntek,szombat,vasárnap 10-12 óráig 

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy a Közösségi Házat vásárok, korlátozott létszámú igény esetén
egyéb események helyszínéül július 1-tõl újra nyitottuk. 
Kérjük minden esetben a maszk használatát.

Tourinform iroda nyitva tartás:
Júliusban: hétfõtõl péntekig 9:00-17:00 óráig, szombaton és vasárnap 9-15 óráig várjuk  kedves Ügyfelein-
ket! 

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.

Tel.: 84/345-290

E-mail: zamardi@tourinform.hu

Web: www.zamardi.hu

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.
Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu


