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TÁJÉKOZTATÁS

Közvélemény-kutatási adatlap

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Zamárdi Város Önkormányzata közvélemény-kutatást szervez, melynek témája: rendezvényhelyszín biztosí-
tása a Balaton Sound fesztivál részére.

Zamárdi Város Önkormányzata abban az esetben köt szerzõdést a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-
vel, amennyiben a lakosság az alább felsorolt feltételekkel támogatja a rendezvény megtartását.

A 17/2021.(VI.30.) számú képviselõ-testületi határozat a következõ feltételeket fogalmazta meg:
- a terület bérleti díja évenként 150 millió Ft-ra nõ,
- a bérleti jogviszonnyal érintett idõszak: 3 év,
- a rendezvényhelyszín rekultivációjára és a Margó E. sétány rendezvényhelyszín elõtti terüle-
tének szakaszos korszerûsítésére megfizetendõ összeg: 90 millió Ft (elsõ részlet 45 millió Ft, mely a
szerzõdéskötéskor esedékes, második részlet 45 millió Ft, mely 2023. évben esedékes),
- lerövidített építési idõ,
- a fesztivál egy nappal rövidebb lesz (szerdától-szombatig tart),
- a rendezvény megtartásának idõpontjai:
2022: június 29-július 2.
2023: június 28-július 1.
2024: június 26-29.

A képviselõ-testület a bérleti díjból számos, korábban már tervezett, de a járványhelyzetben a bevé-
telkiesések miatt elmaradt beruházást kíván megvalósítani.

Amennyiben a közvélemény-kutatásban részt kíván venni, kérjük, hogy a közvélemény-kutatási adat-
lapot a túloldalon kinyilvánított véleményével 2021. szeptember 15-én 16.00 óráig helyezze el a Pol-
gármesteri Hivatal elõterében vagy a Tourinform Irodában kihelyezett lezárt gyûjtõládában. 
A Polgármesteri Hivatal és a Tourinform Iroda nyitva tartása:
Polgármesteri Hivatal:
- hétfõtõl – csütörtökig reggel 8.00-délután 16.00 óráig
- pénteken reggel 8.00-délután 14.30 óráig

Tourinform Iroda: 
- hétfõtõl - péntekig reggel 9.00-délután 17.00 óráig
- szombaton reggel 9.00-délután 13.00 óráig
Véleményére feltétlenül számítunk!

Zamárdi Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Tisztelt Zamárdi Polgárok!

Zamárdi Város Képviselõ-testülete megegyezett a Szi-
get Zrt. menedzsmentjével a Balaton Sound fesztivál
feltételeirõl. Ahhoz, hogy a három évre szóló szerzõ-
dést a képviselõ-testület megkösse, kérjük a lakosság
véleményét. 

Mindannyian tudjuk, hogy mivel jár ez a tömegren-
dezvény, hiszen több mint 10 éven keresztül helyszínt
biztosított számára a település. A fesztivál jövõje
most az Önök kezében van, a település lakosai döntik
el, hogy a megadott feltételekkel támogatják-e 

Zamárdi részérõl, hogy továbbra is otthont adjon a
Balaton Sound fesztiválnak.
Kérek mindenkit, hogy felelõsségteljesen gondolja át,
és vegye a fáradságot, juttassa vissza az Önkormány-
zat részére a válaszlevelet (nem a Hírmondóban meg-
jelentet, hanem az eredeti példányt, amelyet postán
kapott).

Segítõ véleménynyilvánításukat elõre is köszönöm.

Zamárdi Város Képviselõ-testülete nevében 

Csákovics Gyula 
polgármester
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RÖVID HÍREK

Véleményét az alábbi kérdésben várjuk:

A megismert tájékoztatás alapján a Balaton Sound fesztivál 2022-2024. években  Zamárdiban tör-
ténõ megtartását

támogatom  /  nem támogatom.

Kérjük, hogy a véleménye szerinti választ egyértelmû jelöléssel lássa el, pl. húzza alá, keretezze be!

Ezt a levelet Ön a 1992. évi LXVI. törvény IV. fejezet 17. § (1) bekezdés szerint, a lakcím nyilvántartóból az
Adatkezelõ jogos érdeke alapján vett cím alapján kapta. A továbbiakban a személyes adatait (jelen esetben:
az Ön neve, lakcíme, illetve tartózkodási helye címe) a közvélemény-kutatás lezárásáig, továbbá a jogorvos-
lat idejéig (90 nap) kezeli az Adatkezelõ. A fenti véleménynyilvánítását nem kötjük a személyéhez, nem pro-
filozzuk, hanem az 1993. évi XLVI. törvény szerint eljárva, csak statisztikai célra használja az Adatkezelõ, így
az nem tartozik a GDPR hatálya alá. Az adatkezeléssel kapcsolatos bõvebb tájékoztatót „Zamárdi Polgár-
mesteri Hivatal_Közvélemény-kutatás_adatkezelési tájékoztató” címen megtalálja Zamárdi város honlap-
ján.

Zamárdi Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Megnyílott a termelõi piac.

Ízléses árusítóhelyeken sora-

kozhat mostantól a helyi ter-

melõk portékája, amit egyelõre

helypénz fizetése nélkül rakhat-

nak ki a zamárdi gazdák.

Fedett árusítóhelyek, õsterme-

lõi bemutató hely, valamint egy

zárt, hûtött áruk elhelyezésére

és értékesítésére is alkalmas ki-

szolgáló épület is várja az õster-

melõi piacra érkezõket, akik vá-

sárlásaikkal a helyi termelõket

támogatják.

Hosszú távon az a cél, hogy az

árusok köre bõvüljön a kör-

nyékbeli termelõkkel, akik nem-

csak a nyári idõszakban, ha-

nem azon túl is kínálják áruikat.
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2021. június 25-én Zamárdiban a kertmozi homlokzatán lévõ Filmesek falára két új kéz-
lenyomat került fel:

Törõcsik Mari, a Nemzet színésze és a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, háromszoros

Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla- díjas színmûvésznõ, érdemes és kiváló

mûvész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Koncz Gábor színmûvész, Kossuth- és Jászai

Mari díjas magyar színész, színházi rendezõ,

érdemes mûvész, a Halhatatlanok Társulatá-

nak, a Soproni Petõfi Színház és a Turay Ida

Színház örökös tagja.

Csákovics Gyula
polgármester

100 ÉVES A PETÕFI SE - KÉPRIPORT
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BALATON - ÁTEVEZÉS

Fotó:Dõme Tamás
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ISKOLA  HÍREI

TANÉV VÉGI EREDMÉNYEK
2020/2021

Fekete István-díjban - melyet 1998-ban Perjési Já-
nos alapított - részesültek BRUCKER MÁRTA és
NÉMETH JANA 8. osztályos tanulóink az elmúlt
évek során nyújtott kiemelkedõ tanulmányi mun-
kájukért, példamutató magatartásukért és szorgal-
mukért.
A Csákovics Gyula polgármester úr által alapított
„Jó tanuló, jó sportoló” díjat HOFFMANN AR-
NOLD, BRUCKER ÁDÁM, ÚJVÁRI PATRÍCIA
és HORVÁTH IZABELLA 8. osztályos tanulók
vehették át.
Lain Viktória és Puller Gertrúd 8. osztályos
SZM-szülõk munkáját Tarr Péter igazgató úr kö-
szönte meg.
A HEBE „Frühling in den DACH-Ländern“ or-
szágos német nyelvi projektversenyen diákjaink
kiemelkedõen szerepeltek.
Az 5. osztályos lánycsapat
-MAKLÁRY FLÓRA, GIRETH BIANKA,
JÁRÓ ANNA ZORKA
maximális pontszámmal lett ELSÕ, a fiúcsapat-
SÁRITZ DONÁT, BERTALAN BALÁZS,
DIÓSZEGI DÁNIEL MÁSODIK helyezést ért
el.
A nyolcadikosok csapata- SZÖLLÕSI MÁTÉ,
PAPP KLAUDIA, TULI BENJÁMIN
az 5. helyen végzett.
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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.
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ és VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Augusztusi-szeptemberi rendezvények:

Túrázz a zamárdi erdõkben!

szerdánként: 9:00, kis körút: 5 km.

csütörtökönként: 8:00, nagy körút: 7 km. 

Gyülekezõ: Városháza elõtt (Szabadság tér 4.)

Augusztus 29-ig keddtõl szombatig 20:00 óra –

Richter Flórián Cirkusz

10:00-17:00 Richter Flórián Cirkusz és Park 

Helyszín: Zamárdi-felsõ, Siófoki út

www.richterfloriancirkusz.hu

Augusztus 29. 18:00 Vízi hálaadás Bácskai utcai ki-

kötõnél

Közremûködik: Szironta Együttes

Esõnap: szeptember 5.

DÉL-BALATONI AMATÕR KETTESFOGATHAJ-

TÓ VERSENY

Idõpont: szeptember 12. 10:00-17:00 

Helyszín: Rendezvény tér és a Repülõs emlékmû tere

Szeptember 11-12. Balatonkör kerékpáros túraver-

seny 

Rajt-cél: Zöldfa utcai parkoló

Õstermelõi piac: keddtõl vasárnapig 7:00-14:00

Sport tér

Vasárnaponként: Patkó Piac – Somogyi termelõk ter-

mékei

Helyszín: Táncsics u.7. (Patkó Büfé)

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018) 1500 Ft

- Zamárdi antológia: 2.000 Ft

- kulcstartók ( fém, mûanyag ), hûtõmágnes 

(fa, mûanyag), bögrék

- Pólók ( nõi-férfi fazon ) Zamárdi a Balaton 

szíve logóval

- Baseball sapkák

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomta-

tás, scannelés: 35 Ft/oldal

Laminálás A/4 és A/3 méretben: 50 Ft / oldal

Kommunális ( jelölt ) hulladék zsák 508 FT / db

Zöldhulladékos zsák 100 FT / db

Szelektív hulladékgyûjtõ zsákot (sárga, kék , zöld )

kérjük, igényeljenek a szolgáltatónál, a SIOKOM

NONPROFIT KFT-nél. Irodánkban nem elérhetõk.
Horgászjegy (területi jegy) és állami jegy értékesíté-
se az ország egész területére érvényes jogosultsággal. 

Szálláskatalógus 2022 és a honlap szálláshely anya-
gának frissítése

A 2022-es szálláskatalógus anyagának összeállításá-
hoz várjuk az abban megjelenni kívánó szállástulaj-
donosok jelentkezését. Az eddig megjelent szállás-
adók- a honlapon és a katalógusban megjelentek is -
e-mailben is kapnak értesítést az újabb megjelenés
lehetõségérõl, és ezúton is szeretnénk felhívni az új
hirdetõk szíves figyelmét is erre a lehetõségre. A
honlapos megjelenés továbbra is ingyenes, a kiad-
ványban történõ megjelenési lehetõség költségét az
igény felmerülésekor küldött  tájékoztató levél tartal-
mazza majd. 
A szálláskatalógus december elsõ hetében készül el,
hogy amennyiben megtartásra kerül, az elsõ turiszti-
kai kiállításra kiszállítható legyen.

Szálláskatalógusba való jelentkezés határideje:
október 15.
Honlapos megjelenéshez való jelentkezés:
december 1.
Szíves együttmûködésüket mielõbb várjuk és elõre is
köszönjük!
Nyitvatartásunk:

Augusztus 22-ig hétfõtõl szombatig: 9:00-18:00;
vasárnap: 9:00-17:00
Augusztus 23- szeptember 15-ig hétfõtõl pénte-
kig: 9:00-17:00, szombaton 9:00-13:00
vasárnap: zárva
Szeptember 15-tõl hétfõtõl péntekig 08:00-16:00
hétvégén: zárva

Elérhetõségeink:

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



KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

KULTURÁLIS HÍREK

Zamárdiak Hobbigyûjtemény kiállítása
… június 19-én nyílt meg a tájházban. Kedves Ol-
vasó! Ha egy kellemes, kedves kamarakiállítást
akar látni, ne hagyja ki a lehetõséget! Hétfõ kivé-
telével mindennap 10:00-tõl 12:00-ig, 16:00-tól
18:00-ig megtekinthetõ! 

Kéznyomavató a Kertmoziban
Június 25-én különleges hangulatú kéznyomava-
tót tartottunk. Egyrészt különleges színésznagy-
ságok kéznyoma került fel a Filmesek falára:
Törõcsik Marié és Koncz Gáboré. Másrészt a külö-
nös hangulatról, mondhatni a színészóriásokhoz
méltó drámai effektusról az Ég gondoskodott,
mert „instrukciójára” hatásos égzengés közepette
zajlott az esemény. Csákovics Gyula polgármes-
ter rövid köszöntõjét követõen Matyikó Zsuzsa
alpolgármester asszony idézte fel mûvészeink szí-
nészi és filmes pályáját, aztán Koncz Gábor fa-
kasztotta mosolyra a résztvevõket: az õ színes
egyénisége a vihar után megjelenõ napfénynek
személyi megfelelõje volt. Az avatón közremûkö-
dött a Szakasztó népdalkör és Krezinger Tibor.
Köszönjük segítségüket!

Klassz a parton!
A szellemes programsorozat név nagyszerû szín-
vonalat is rejtett magában! Zamárdi bekapcsoló-
dása egy remek kulturális kínálattal gazdagította
a járvány miatt visszafogottabbá vált kínálatot.
Négy este, július 16-a és 19-e közt kiváló mûvé-
szek szereztek szép, nyáresti élményt a közönség-
nek. Két hangverseny a kertmoziban, kettõ a Kö-
zösségi Házban zajlott. Az esõs hétvége próbára
tette a szervezõket! Mi, helyiek is ezért alaposan
besegítettünk nekik, hogy a kezdések elsõ hangjá-
ig minden háttérgond meg legyen oldva. A kert-
moziban Érdi Tamás és Kocsis Krisztián lépett fel.
Nálunk Molnár Anna, Kósa Lõrinc és Zsoldos Bá-
lint adott zongorakíséretes énekkoncertet. A záró
estén a Grazioso vonósnégyes és Hauser Adrienne
zongoramûvész tette fel az i-re a pontot: varázs-
latos koncertet adtak, nemcsak a közönség tagja-
inak szíve zengett, hanem a Közösségi Ház öreg
falaié is!

Vízi hálaadás
Idén is tervezünk vízi hálaadást! Augusztus 29-
én, vasárnap a zenepavilon színpadán a Szironta
Együttes csengõzene koncertjével kezdõdik 18
órakor. Terveink szerint lesz áldáskoszorú, mé-
csesek vízre bocsájtása, kivilágított vitorlások lát-
ványa.

Színházi járat Veszprémbe
Ismét gyûjtjük a bérletsorozatra a jelentkezése-
ket. A 2021/22-es évad öt elõadása a következõ:
Idézet a színház honlapjáról: 

„Elsõ nagyszínpadi bemutatónk egy igazi színházi
vígjáték lesz, Ken Ludwig - A Hõstenor bohózata,
melyet Tasnádi Csaba, Jászai Mari-díjas rendezõ ál-
lít színpadra. Jelmondata: A vígjáték nem más,
mint az optimizmus színpadi megjelenése.
Másodikként egy õsbemutató kerül színpadra, mely
annyira friss még, hogy Színházunk kérte fel Lõkös
Ildikót a darab megírására. A mindenség
elmélete címû elõadás egy hatalmas koponya, elis-
mert tudós, Stephen Hawking életét mutatja be,
melynek rendezõje a Jászai Mari-díjas Guelmino
Sándor. A legnagyobb bajból is van kiút, és erõs
akarattal, kitartással nincs akadály, amely megállít-
hat. E köré a mondat köré épül évadunk egyik leg-
különlegesebb elõadása.
Természetesen a repertoárból nem maradhat ki a

A kiállítók névsora:

Buzás Péter (mini könyvek)

Fehér Imre (gombfoci csapatok, matchboxok)

Gál Péter Levente, Gál László Bulcsú

(sörös kupakok, „sztiki” figurák)

Hirschmann Attila (sörcímkék)

Hirschmann Renáta (alkalmi veretû 50 Ft-osok)

Horváth Balázs és Márton

(kisautók, autóskártyák)

Horváth Károly, Horváth Kristóf

(féldecis üvegcsék, fényképezõgépek)

Horváth Károlyné (üveghal nippek)

Kiss Valérné (hûtõmágnesek)

Krizsán Balázs (plasztikkártyák)

Krizsán László (tv-alkatrészek)

Mirkóczky Imréné (szalvéták, gyufacímkék)

Soós Áron (sörösdobozok)

Szûcsné Lázár Mónika (szalvéták)
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nézõk által is minden évadban nagyon várt operett
darabunk sem. A szerelem mindent legyõz - ez a
jelmondata a - zenés mûfaj tudója - Forgács Péter
Jászai Mari-díjas, Érdemes mûvész által rendezésre
kerülõ, Lili bárónõ címû operett elõadásunknak.
Nagyon várjuk, hiszen Veszprémben még nem ját-
szották, izgalmas idõszak elé nézünk.

Negyedik nagyszínházi bemutatónkkal egy igazán
különleges író egyik történetét állítja színpadra
Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas, Érdemes mûvész.
William Shakespeare - Ahogy tetszik címû vígjá-
téka egy igazán szívmelengetõ, szép elõadás, mely-
nek jelmondata: A gonoszság, az ármány bátorság-
gal legyõzhetõ.

Örömünkre szolgál, hogy lehetõségünk nyílik egy
olyan nagyszabású, tánckarral, zenekarral együtt
létrejövõ, fantasztikus musical elõadást színpadra
állítani, mint Lévay Szilveszter és Michael Kunze
- Mozart! címû zenés elõadása. Mi sem jellemez-
hetné jobban ezt a darabot, mint a jelmondata: A
világgal is szembeszállni a mûvészetért. Ötödik
nagyszínpadi bemutatónk Somogyi Szilárd Nádas-
dy Kálmán-díjas rendezésében kerül színpadra.”
Akit érdekel a bérletes színházi járat, legyen szí-
ves, augusztus 31-éig jelezze szándékát

(tsz: +36303325009)
GP

Adomány és Balatoni Írótábor – BÍT Zamárdiban

2021. június 30-án a Berlkenye-kör négy képviselõ-
jével és könyvekkel megrakodva robogtunk az M7-
esen Budapest felé. Az utazás célja a járvány alatt
és a határvédelemben szolgálatot teljesítõ családos
rendõrök gyermekei számára felajánlott 300 db
könyv átadása. A találkozás az ORFK Teve utcai pa-
lotájában életre meghatározó élmény lett mindany-
nyiunk számára. A szíves fogadtatás és kedvesség
megérintett bennünket. Éreztük, hogy adomá-
nyunknak örülnek, és tudtuk, hogy jó helyre kerül.
Az adományozott könyvek kivitele és tartalma (me-
lyet elõzõen rendõrségi szakemberek elolvastak)
nagy elismerést kapott.
Dr. Balogh János fõkapitány úr személyesen foga-
dott bennünket. A kellemes beszélgetés közben el-
mondtuk, hogy ezzel a cselekedetünkkel szeret-
nénk kifejezni tiszteletünket és megbecsülésünket
a haza és a rend védelmére felesküdött testület dol-
gozóinak. Mi sem jöttünk haza üres kézzel. Hasz-
nos csomagot kaptunk, melybõl a többi tárgy mel-
lett a láthatósági mellény, a szuper lámpa, a
vizeskulacs mindennapjainkban használható. Kö-
szönjük a GAMESZ segítségét, Tóth Bélának a biz-
tonságos megérkezést és hazaszállítást. 

A „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület augusz-
tus 26-án 15 órai kezdettel tartja a zamárdi Közös-
ségi házban (Honvéd utca 6.) az elsõ Balatoni Író-
tábor megnyitó eseményét. Köszöntõt mond, és a
tábort megnyitja Csákovics Gyula polgármester. A
tábor fõ szervezõje és vezetõje: Szakáli Anna, a
„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület alapító el-
nöke. A tábornyitás után Veit Judit mûvészfotóiból

látható kiállítás. A kiállítást Tálos Ágota festõmûvész
nyitja meg.
Augusztus 26, 27, 28-án 16 órai kezdettel, naponta
két irodalmi, irodalomtörténeti és/vagy történelmi
elõadások lesznek. Az elõadásokat a mellékelt pla-
káton felsorolt, az irodalmi, a társadalmi életben el-
ismert személyek tartják.
Az elõadások 16 órai kezdettel, az esti programok
általában 19 órakor kezdõdnek, melyek nyilváno-
sak, és a vendégköltõk, írók közéleti tevékenységé-
rõl, alkotásaik, irodalmi munkásságuk bemutatásá-
ról szólnak. 
Napközben számtalan program várja az alkotókat,
Zamárdi nevezetes helyeinek felkeresése, megis-
mertetése.
Az elõadások között és a programok során szintén
a plakáton olvasható énekes elõadók szerepelnek
majd, akik zenei betétekkel frissítik fel a résztvevõk
figyelmét. Az ország különbözõ részeibõl érkezõ al-
kotókat a Zamárdi Hírmondó ezen oldalán is kö-
szöntjük. Reményeink szerint tartalmas, hasznos és
élményekben gazdag három napot töltenek el
Zamárdiban. 

A tábori napok megtartását a Nemzeti Együttmûkö-
dési Alap, a Bethlen Gábor alapítvány és a Minisz-
terelnökség támogatja. Köszönjük a Somogy Me-
gyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a
zamárdi Tourinform Iroda segítségét, valamint Pálfi
István felajánlott támogatását. Az Egyesület további
támogatásokat is köszönettel fogad a résztvevõk el-
látásához.

2021-08-06
Szakáli Anna (Szani)

„BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR”  EGYESÜLET HÍREI

2021. augusztus 11.oldal Zamárdi Hírmondó
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Szeptember 6-án hétfõn 17 órai kezdettel –hosszú idõ után- ismét csoportgyûlést tartunk a Közösségi
házban. Vendégünk Gaál Tamás újságíró, blogíró lesz, aki  XX. századi mûvészlegendák I., avagy A
nagy generáció címmel tart nekünk elõadást. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

/Lehetõség lesz az éves tagdíjak befizetésére is./.

Kedves Tagok!

A járványtól  függõen az alábbi két kirándulást terveztem õszre:

2021.szeptember 11.  (szombat) elõzetes
1.Kisvonattal városnézés
2.Festetics kastély megtekintése
3.Zalaszántó- buddhista sztúpa  (Európa egyik legnagyobb ilyen létesítménye)
4.Sümegi vár megtekintése idegenvezetõvel
Ebédrõl mindenki maga gondoskodik. Várható költség busz+belépõ 7000.-Ft  40 fõvel számolva.

2021 október 16  (szombat) elõzetes
1.Tata városnézés kisvonattal ?
2.Eszterházy nyári lak
3.Tatai vár
4.Fényes tanösvény (1,5 km)
5.Öregtavi nagy halászat – szabadidõ program alatt halászlé,stb vásárlása biztosított. 
Várható részvételi díj 40 fõvel számolva busz+belépõk kb.7000.-Ft

Legközelebb szeptember 13-án, hétfõn 17 órakor találkozunk a Közösségi Házban. Remélem, a
gasztroenterológus fõorvos asszony el tud jönni. Aki még nem fizetett tagdíjat, itt lehetõsége lesz
kiegyenlíteni .
Jelentkezni Perge Krisztánál lehet a 06-30-9453640 telefonszámon.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

NABE HÍREK

Kedves barátok, ismerõsök!

Szavakkal ki sem tudom fejezni azt a hálát, amit érzek  azzal az
összefogással szemben, ami megnyilvánult az emberekben fér-
jem betegsége miatt .

Köszönöm a barátoknak, ismerõsöknek a segítõkészségét.

Azoknak, akik Tóth Ildi felhívására márciusban a gyógyszer
megvásárlásához járultak hozzá.

Azoknak, akik Perge Kriszta június 12-én az  Egészségõr Egye-
sület tagjainak küldött kérésére

segítõkészen pénzadományaikkal kívántak engem férjem  be-
tegségének kezelésében támogatni.

Sajnos ez a támogatás késõn érkezett.

Férjem halálhírét hallva az adományozók kivétel nélkül úgy
döntöttek, hogy a támogatás összegét felajánlják  férjem teme-
tési költségéhez.

Köszönet az együttérzésért, az önzetlen segítségért!

Horváth Anikó
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Kirándulás Martonvásárra

A bezártság után megjött a tagok kedve a kirándulás-
hoz .Hajós és Baja után  egy 18 fõs  lelkes csapat úgy
döntött, hogy vonattal menjünk  kirándulni Marton-
vásárra. A 8:54-es vonattal utaztunk Székesfehérvár-
ra, majd átszállással Martonvásárra.

Gyönyörû idõnk volt, kellemes gyaloglás után értünk
el az Agroverzum Tudományos Élményközpontba.
Sajnos a Brunszvik-kastélyba nem lehet bemenni, így
csak kívülrõl csodáltuk meg. Beethoven háromszor is

járt itt, a kastély régi szárnyában állandó kiállítás mu-
tatja be a történetet,melyet megtekintettünk. Nagy sé-
tát tettünk a gyönyörûen karbantartott kastélypark-
ban, és egy  fahídon átmentünk a tó közepén levõ  szi-
getre, ahol  nyáron hangversenyeket rendeznek.
Délután 3 órakor érkeztünk haza. Mindenki élvezte
az együttlétet, hogy végre együtt lehettünk.

Elhatároztuk, hogy legközelebb felmegyünk vonattal
Pestre, és megtekintjük a Városligetben létrehozott
újdonságokat, vagy csak sétálunk egyet a Margit- szi-
geten.

FELHÍVÁS 
PSA SZÛRÉSRE FÉRFIAKNAK

2019-ben határoztuk el, hogy férfiak részére egy speciális készülékkel 2-3 csepp vérbõl
prosztatarák elõszûrést szervezünk.
Tavaly a pandémia  miatt erre sajnos nem került sor, de idén október  hó folyamán szeretnénk erre
sort  keríteni.  Reméljük, idén szerencsésebbek leszünk, és sikerül a szûrés.
A  „Prosztata Kommandó” helyben végez vizsgálatot, a szûrés során tájékoztatják a férfiakat az egész-
séges életvitelrõl, a férfibetegségekrõl. Tapasztalatuk szerint pozitív eredmény esetén a résztvevõk ko-
molyabban kezdenek foglalkozni az egészségükkel.
A vizsgálat nem ingyenes. A kiszállási díjra - kb. 30.000,- Ft - az egyesület pályázatot nyújtott be.
A vizsgálat díja bruttó 3000.-Ft, amihez az egyesület az 1%-os felajánlásból és a tavalyi  rendez-
vénybevételbõl  létszámtól függõen hozzájárul , így a vizsgálat díja csökkenni fog.
A kitelepüléshez minimum 25 fõ részvétele szükséges.  Remélem, minél többen részt vesznek ezen
a szûrésen, melyre a mûvelõdési házban kerülne sor.
Jelentkezni: Takácsné Horváth Szilviánál lehet a 06-30-850 9911 telefonszámon.

FELHÍVÁS SZÛRÉSRE!

A korábbi évekhez hasonlóan a Kaposi Mór Oktató Kórházban lesz lehetõség 2021. szeptember 6-
án mammográfia és csontsûrûség szûrésre.
A mammográfiai vizsgálatra mindenki kap értesítést a kórháztól.
A csontsûrûség-vizsgálatra azok jelentkezhetnek,akik 2019 szeptember hó elõtt voltak utoljára vizs-
gálaton, illetve azok, akiknek az elõzõ   vizsgálat szerint évente kell megjelenni ellenõrzésre.
A vizsgálathoz szükséges reumatológiai beutalóról mindenkinek egyénileg kell gondoskodni.
Jelentkezni: Horváthné Takács Szilvinél lehet a 06-30-850 9911 telefonszámon.
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Email:apostolanna838@gmail.com
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napján 16.00 órakor.

Helye: Aradi utca és a Poeltenberg köz sarkán lévõ
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Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND
Miserend 2021.augusztus 23-tól

Szombat:                               19:00

Vasárnap:                                8:30

Kápolnában                           11.30

Balatonendréd: 10:00

Hétköznap:

hétfõ szerda, péntek:               7:30
és kedd csütörtök                  19:00
Az idõpont temetés esetén vál-

tozhat.

http://www.zamardi.plebania.hu/elerhetosegek.html

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:

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

Takarítás, szabás-varrás,

Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685
Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Kiss-Ék Plébánia elérhetõsége: 348-925ill.a honlapon:


