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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2021. december 14-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. „Többfunkciós kiállító és bemutatótér, valamint kereskedelmi helyiségek, valamint az azokhoz tartozó
területek” bérbeadás útján történõ hasznosítására vonatkozó pályázat

- a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámon nyilvántartott, EU-s társfinanszírozással pályázati 
forrással megvalósult „Többfunkciós kiállító és bemutatótér, valamint kereskedelmi helyiségek, 
valamint az azokhoz tartozó területek” bérbeadás útján történõ hasznosítására vonatkozó pályázati 
dokumentációt elfogadja, egyben felkéri a Hivatalt a pályáztatási eljárás lebonyolítására.

2. Strandfejlesztési Pályázat 2021 benyújtása
- úgy dönt, hogy 2021. december hónapban a Magyar Turisztikai Ügynökséghez „Szabadstrandi 

fejlesztés 2022” címmel strandfejlesztési támogatási igényt nyújt be 17.137.380 Ft összegben, 6 db 
dupla szélességû akadálymentes lépcsõs lejáróra.

3. „Közösségi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban” c. pályázat Konzorciumi 
Megállapodás

- elhatározza, hogy „Közösségi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban” címmel pályázatot
nyújt be a TOP Plusz 1.2.1-21 kódjelû pályázati felhívásra a Somogy Megyei Önkormányzattal konzor-
ciumi formában.

- a pályázat benyújtásához szükséges Konzorciumi Megállapodást az elõterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a pályázat benyújtására, 
illetve annak nyertessége esetén a pályázatból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vál-
lalására.

- (A pályázat a Fõ utca-Honvéd utca sarkán található civilház felújításával kapcsolatos. Az épületre 
engedélyezési terv készült, tetõtér beépítés és külsõ-belsõ felújításra, épületgépészet korszerûsítésére 
kerül sor. A Somogy Megyei Önkormányzattal közösen kerül benyújtásra a pályázat, 110.000.000 Ft-
os összegben.)

4. VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft.-vel kötött szerzõdés módosítása
- a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft.-vel Zamárdi város településfejlesztési koncep-

ciójának, valamint településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára kötött szerzõdés módosításával 
egyetért. A módosítás indoka az alapszerzõdésben meghatározott tervezõi feladatok szakaszolásának 
változása. 

5. Szecsõ Attila Csaba budaörsi lakos kérelme
- Szecsõ Attila Csaba budaörsi lakosnak a Zamárdi, 1303. és 1304. hrsz.-ú ingatlanok településrendezési

eszközben jelenleg szereplõ övezeti besorolásának megváltoztatására irányuló kérelmét a településren-
dezési eszközök folyamatban lévõ teljes felülvizsgálata során figyelembe veszi, támogatja a Zamárdi, 
Gáspár András utcában található 1303. és 1304. hrsz.-ú ingatlanok Üh-2 jelû övezetbõl Üü-1 jelû 
övezetbe való átsorolását.  (A Táncsics utca sarkán található a tárgybeli ingatlan. Fõépítész úr szak
mai véleménye alapján a kérelem támogatható.)

- Az átsorolással járó költségeket a kérelmezõ köteles viselni.
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- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy a kérelmezõvel 5 millió Ft értékben a település-
fejlesztési szerzõdést kössön a környezõ utcák burkolatának felújítására.

6. Megalkotta 21/2021. (XII.15.) számú rendeletét az önkormányzati vagyon értékesítésével, 
hasznosításával kapcsolatos versenyeztetési eljárás szabályairól szóló 11/2021. (VIII.11.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtalálható a honlapon.

7. Balatoni Kör rendezvény támogatási kérelme
- megtárgyalta Pach Gábor, a Balatoni Kör gasztronómiai rendezvénnyel kapcsolatos kérelmét és azt 

2022. évben anyagilag nem tudja támogatni. 
- a rendezvény helyszínének a rendezvényteret nem biztosítja, javasolja arra a sportpálya területet vagy

a Kiss Ernõ utca Bácskai utca nyugat felé esõ részét.

8. Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület támogatási kérelme
- megtárgyalta az Egyesület támogatási kérelmét és úgy határoz, hogy elsõ körben az emléktábla költ-

ségeihez a Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület hirdessen meg gyûjtést, és annak függvényében 
dönt a képviselõ-testület az anyagi támogatás mértékérõl. 

- javasolja az Egyesületnek, hogy Fekete Gyula író emléktáblája ne 2022. február 26-án, hanem a 2022-
es emlékévben késõbb kerüljön felavatásra. 

9. GastHausmann Kft. – Hausmann Ágnes kérelme
- megtárgyalta a Gast-Hausmann Kft. – Hausmann Ágnes kérelmét, és engedélyezi az általuk 

üzemeltetett étterem mögötti területen (2055/15. hrsz.) található önkormányzati tulajdonban álló 
szervizút beton gyepráccsal történõ burkolását.

10. Rezi Joachim Gáborné haszonbérleti szerzõdés iránti kérelme 
- megtárgyalta és haszonbérleti szerzõdést köt Rezi Joachim Gáborné zamárdi gazdálkodóval a 054/13.

hrsz. 0,3922 ha és a 054/35. hrsz., 0,0204 ha önkormányzati területekre 5 éves idõtartamra, 
80.000 Ft/hektár bérleti díjért.

11. Zamárdi Petõfi SE használatba adási szerzõdése
- az Önkormányzat és a Zamárdi Petõfi SE között 2021. december 31-ig érvényes használatba adási 

szerzõdés meghosszabbításával egyetért további öt év idõtartamra, egyidejûleg kéri a szerzõdés aktu-
alizálását. 

12. RustyCoffee boksz létesítése iránti kérelem ( Bodrogi Ádám)
- Bodrogi Ádám kérelmét elutasítja. 
- nem támogatja a mobil létesítmény felállítását sem önkormányzati területen, sem pedig magán-

területen. 
- a Kiss Ernõ – Panoráma utcától északra elterülõ önkormányzati tulajdonú ingatlanokon nem kíván 

kereskedelmi, vendéglátó tevékenység folytatásához mobil szerkezetû építmény létesítéséhez 
közterület bérleti jogot biztosítani. 

- Felhívja a jegyzõt, hogy az ilyen típusú kérelmekre tájékoztassa általános döntésérõl a kérelmezõt. 

13. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár által beterjesztett 2022. évi rendez-
vénynaptár elfogadása
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- megtárgyalta és elfogadja a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár által beter-
jesztett 2022. évi rendezvénynaptárt azzal, hogy nem támogatja a „Balatoni toros” rendezvény meg-
tartását Zamárdiban.

14. Gerván József zamárdi lakos kártérítési igénye
- megtárgyalta, Gerván József zamárdi lakos kártérítési kérelmének nem ad helyt.

15. Zamárdi 961/5. hrsz.-ú, valamint a 760/12. hrsz.-ú ingatlanokból önkormányzati terület elidegenítése, 
adásvételi elõszerzõdés meghosszabbítása, vételár megállapítása ( Jegenye téri önkormányzati ingat-
lan)

- a Zamárdi 961/5. hrsz.-ú ingatlan, valamint a 760/12. hrsz.-ú ingatlanokból összesen 88 m2 nagyságú 
önkormányzati terület vételárát 3.500.000 Ft+áfa összegben határozza meg. Továbbá az ezekre az 
ingatlanokra vonatkozó adásvételi elõszerzõdést meghosszabbítja a képviselõ-testület további egy év 
idõtartamra.

16. Avarégetés szabályaira vonatkozó rendelet 
- felkéri a jegyzõt, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésre készítse elõ az avarégetés szabályaira 

vonatkozó helyi rendelet hatályon kívül helyezését, mely szerint Zamárdi település belterületén a 
jövõben tilos lesz az avar- és kerti hulladék égetése.

17. Fizetõparkolással kapcsolatos döntés
- A helyi rendeletben szabályozott éves bérletek érvényességi ideje minden év január 31-ig kerüljön 

megállapításra. 

18. Helyi adózással kapcsolatos javaslat
- megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, és felhívja a jegyzõt annak megvizs-

gálására, hogy a hatályos jogszabályok alapján a képviselõ-testület a helyi adózásról szóló rendeletében
biztosíthat-e bírság- és pótlékmentességet utólagos önkéntes építményadó (alapterület növekedés) 
bevallás esetén. 

BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. január 12-i rendkívüli,
zárt ülésérõl

 „Zamárdi Napok” rendezvénysorozat 2022

- ismét megtárgyalta a „Zamárdi Napok” rendezvénysorozatra vonatkozó szervezõi elõterjesztést és az 
alábbi döntést hozza:

- egyetért a Volt Produkció Kft. kérelmével, és biztosítja a Zamárdi, Kossuth Lajos utcai rendezvényteret
fõ helyszínként, illetve a település több területét további helyszínként a 2022. július 28-30 között 
megrendezendõ „Zamárdi Napok” rendezvénysorozat megszervezésére. 

- a területhasználat bérleti díjaként 5.000.000 Ft-ot állapít meg azzal, hogy a további 5.000.000 Ft 
összeget köteles ingyenesen elérhetõ programokra fordítani.

- a megállapodás további részleteit a késõbbiekben fogja tárgyalni.
Matyikó Zsuzsa
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2022. január 13-án hivatalosan is átadásra került
a 431.000.000 Ft pályázati forrásból megvalósult
többfunkciós kiállító- és bemutató tér.

Az átadón Witzmann Mihály országgyûlési kép-
viselõ kiemelte, hogy Zamárdi nyertese a 2018-
2022 ciklusnak, a város tudott élni a pályázati
lehetõségekkel. 

„Baráti látogatás keretében fogadta

Andrzej Kalinowski lengyel konzul urat 

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere.”

RÖVID HÍREK
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ÓVODAI HÍREK

Óvodánkban az adventi idõszak során nagy hangsúlyt
fektetünk az összetartozásra, egymásra való odafigye-
lésre, meghitt légkör megteremtésére. Az adventi
naptár és koszorú figyelése segíti a gyerekeket abban,
hogy érzékeljék, meddig tart a várakozás idõszaka. 
A december 6-át minden gyermek izgatottan várta.
Szebbnél szebb dalokkal, versekkel csalogattuk a Mi-
kulást. Miközben az óvó nénik egy báb elõadással
kedveskedtek a gyerekeknek, addig a nagyszakállú bi-
zony teletömte mindenféle finomsággal a fényesre pu-
colt kiscsizmákat mindenki nagy örömére. Az elkövet-
kezendõ hetekben a karácsonyvárás hangulata járta át
az óvodát. Beszélgettünk, ki miért várja az ünnepet,
mivel szeretne örömet szerezni szüleinek. És ahogy
teltek a hetek, egyre több gyertyaláng égett a koszo-
rún, és mi újabb verseket, dalokat tanultunk, a cso-
portszoba pedig egyre inkább ünnepiben pompázott.

A gyerekek mézeskalácsot is készítettek, az óvodát át-
járta a finom fahéj illata. Elsétáltunk a templomhoz
megnézni a Betlehemet, és az önkormányzati kis fe-

nyõket is feldíszítettük. Rendet tet-
tünk a csoportokban, kitakarítot-
tuk a babakonyhát, igazi sürgés-
forgás volt. December 22-én reggel
csengetett az angyalka, így jelezve a
gyerekeknek, hogy végre eljött hoz-
zánk. A gyönyörûen feldíszített ka-
rácsonyfát csillogó szemekkel fo-
gadták az ovisok, az alatta lévõ
ajándékokat pedig óvatosan, de an-
nál nagyobb izgalommal kezdték el
bontogatni. Az új játékokkal azóta
is nagy örömmel játszanak. 
Az ünnepeket és a téli szünetet kö-
vetõen újult erõvel és nagy lelkese-
déssel kezdtük meg a 2022-es évet.
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ISKOLAI HÍREK

A gyerekek boldogan osztották meg élményeiket a
felnõttekkel és egymással. Vízkeresztkor közösen le-
bontottuk a karácsonyfát, búcsút intettünk a karácso-
nyi idõszaknak, és köszöntöttük az új esztendõt. Janu-
árban Judit néni elvégezte a nagycsoportosokkal az
iskolaalkalmassági felmérést, amelyrõl a gyerekek
szülei is tájékoztatást kaptak. 
Ebben az idõszakban járjuk körbe a négy évszakot,
annak jellemzõ jegyeit, a hónapok és napok nevét, és
évszakórát is készítettünk. A Balaton-parti séták so-
rán megfigyeltük a téli idõjárást, a befagyott vizet,
gyakoroltuk az idõjárásnak megfelelõ öltözködést. Ha
esett a hó, az udvaron szánkóztunk, hógolyóztunk és
jópofa hóemberek is készültek. Február elsõ hetében
maci hetet tartottunk, hiszen ilyenkor jósolja meg a
medve, hogy meddig tart még a tél. Ezen a héten a
csoportszobákat ellepik a plüssmackók, amelyekkel
nemcsak szabadidõben játszhattak a gyerekek, de az

óvó nénik a foglalkozásokba is beépítették azokat.
Mindemellett a csoportok megkezdték a farsangi elõ-
készületeket. 
A Wellamarin Hotel több száz felfújt lufit ajándéko-
zott az óvodának, amit ezúttal is köszönünk!

Január 3-án felfrissülve kezdtük a tanulást.

4-én sajnos - vagy szerencsére - a 4. osztályosok és a

másodikosok egy része karanténba került. A negyedike-

sek idén már 3. alkalommal… A koronavírus határozza

meg mindennapjainkat.

Nem tarthatunk rendezvényeket, még a doni csata és a

kultúra napi mûsor is elmaradt.

21-én zárult idén a félév. Sokan nagyon szép bizonyít-

ványt kaptak, néhány tanulónak viszont muszáj lesz „rá-

tenni egy lapáttal” a következõ félévben.

22-én izgultunk nyolcadikosainkért, akiknek a közpon-

ti írásbeli felvételi vizsgán kellett bizonyítaniuk. Mint

késõbb kiderült, szépen teljesítettek a megmérettetésen.

28-án a félévi értekezlet miatt szusszanhattunk egy ki-

csit.

*

A Városi Könyvtár irodalmi pályázatot hirdetett diákok

számára a magyar kultúra napja alkalmából. Sok sikeres

pályamû született a felsõ tagozatosok körében.

A pályázat témája: Találkozásom a magyar kultúrával.

Díjazottak:

Szántó Csenge Beatrix 5. osztály

Volenszki Dalma Adél 7. osztály

Konkoly Rozina 8. osztály

Baricza Johanna Napsugár 8. osztály

H.J.
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In memoriam Tóth Ferencné
Nem múlnak el, kik szívünkben élnek”

/Juhász Gyula/

Ismét gyászol a Zamárdi Fekete István Általános Isko-
la. Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kollégánktól, aki
1975 és 2012 között volt iskolánk tanítója. Erzsi tanító
nénit nyugdíjasként is visszahúzta a szíve Zamárdiba.
Kitartó kötõdését munkahelye hûséggyûrûvel ismerte
el.

A négy évtized alatt kisiskolások egész sorát vezette be
a betûvetés, olvasás, számolás tudományába.   Olyan
alapokat adott, amelyre biztosan lehetett építeni. Szak-
máját értõ, következetes  jó pedagógus volt, aki nem
csak tanított, de nevelt is; közvetlen, barátságos, kedves
személyiségével tanítványaira,  kollégákra egyaránt ha-
tott.  Örömét lelte a munkában, szerette a gyerekeket,
hivatása volt a tanítás.

„Azt csinálom, amihez értek, amit mindennél jobban
szeretek. Az iskola az életem” – szokta mondani.

Kedves Erzsi tanító néni, 73 éves korodig az iskola volt
az életed, Te pedig a mi életünk része voltál.  Köszön-
jük. Hiányozni fogsz.  Hálás szívvel  õrizzük emléked:
tanítványaid, szüleik, kollégáid és szeretett munkahe-
lyed, a Zamárdi Fekete István Általános Iskola.

A mesék világa

A szüleim úgy mesélik, hogy már születé-
sem után gyerekdalokat énekeltek, mondóká-
kat mondtak nekem. Lefekvéskor minden este
mesét olvastak. Óvodás koromból már több
emlékem van. Volt olyan, hogy az óvodába is
bevihettük kedvenc meséinket.

Ahogy egyre nagyobb lettem, megismertem
a magyar népmeséket. Megszerettem a tanul-
ságos, sokszor mulatságos történeteket, me-
lyeknek végén mindig a jó gyõzedelmeske-
dett. A mesék rajzfilm változatát ma is szíve-
sen nézem a televízióban, kedvelem a fõcím

zenéjét és a mesemondó hangját.
Amióta elsõ osztályos koromban megtanul-

tam olvasni, a mesék mellett már hosszabb re-
gényeket is kiolvastam. Nagy élmény szá-
momra, hogy a saját fantáziám szerint képzel-
hetem el az olvasott történeteket.

Édesanyámmal esténként felváltva olvasunk
egymásnak, most már nem meséket, hanem
ifjúsági könyveket.

Az azonban biztos, hogy az olvasást és a
könyveket a meséken keresztül szerettem
meg.

Szántó Csenge /5.o./

A Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány részére 2021-ben magánszemélyektõl 820.000
Ft felajánlás érkezett, a 2020. évi 1%-os adófelajánlások összege 218.132 Ft volt. 
Tanév végi könyvjutalmak beszerzésére 55.405 Ft, interaktív tábla karbantartására, informatikai
fejlesztésre 99.500 Ft, fejlesztõeszközök vásárlására 35.605. Ft tanulmányi versenyek nevezési díjára
pedig 56.400 Ft-ot fordítottunk.

Köszönjük, hogy támogatják iskolánk tanulóit!
A kuratórium tagjai
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Halász Hunor 2021.01.12. Imrédy Marcell György 2021.03. 23.

Barasits Piroska 2021.01.15. Torjai Noémi 2021. 08. 23.

Bazsik Mátyás 2021. 05. 21.Szabó Jázmin Katalin 2021.01.13.
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Czár Levente 2021. 09. 16. Dancs Áron 2021. 10.  31.

Szabó János László 2021 .12. 26.Pati Kevin Koppány 2021. 09. 17.

Koszta Liliána 2021. 09. 22.
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INTERJÚ CSÁKOVICS LAJOSSAL

MZs: Szeretettel gratulálunk a Toldi címû rajz-
film bemutatójához. Úgy látom, nagy siker lett, jó
kritikákat kapott.

CSL:  Köszönöm szépen. Igen, amennyire mi, stáb-
tagok értesültünk róla, valóban sikeres sorozatot
hoztunk létre. Sem a megjelent sajtókritikák nem
húzták le, sem az internetes kommentek, leszámítva
a pár fanyalgót, akiknek bármit mutatsz, úgyis meg-
találja, mi miért nem tetszik...

Te voltál a kivitelezõ rendezõ, Jankovics Marcell ha-
lála után fejeztétek be a filmet. Hogyan kerültél a
Toldi animációs filmet készítõ csapathoz? 

Nem, nem, a sorozatot szerencsére még Marcellal
együtt fejeztük be! A kész anyagot 2021 januárjában
adtuk le az MTVA részére; még az egész estés
moziverzió elõkészítését is együtt kezdtük el. Mar-
cell a május végén váratlanul bekövetkezett haláláig,
bár már betegen, de aktívan részt vett a munkában.
Utolsó közös filmnézésünkkor úgy búcsúzott a stáb-
tól: „Ez már a ti filmetek”, és könnyes volt a szeme...
Tulajdonképpen szimbolikus volt ez a búcsúmondat;
egyikõnk sem sejtette, hogy végsõ istenhozzád ez a
Toldi stábjához. Határozott kívánsága volt, hogy ha
vele bármi történik, rendezõként én vezessem to-
vább a gyártást.

A kezdetek? Még a Ruben Brandt, a gyûjtõ címû
Milorad Krstic-film (ami nem mellesleg 2018-ban
bekerült a 25 legjobb, Oscar-díj várományos animá-
ciós film közé!) utómunkálatai zajlottak, amikor egy

karácsonyi rajzfilmes összejövetelen Vécsy Vera, a
Kecskemétfilm legendás gyártásvezetõje jelezte,
hogy a tervben lévõ Toldi-rajzfilmsorozat gyártásá-
ban számítanak rám. Akkor még nem gondoltam,
hogy valami komolyabb posztról lehet szó. Aztán
Mikulás Ferenccel, a film producerével ismét meg-
kerestek 2018 elején, és a kivitelezõ-rendezõi mun-
kakört ajánlották fel, ami elég ijesztõen hangzott,
nem pontosan tudtam, hogy mit is takar. Ezért fel-
hívtam Jankovicsot, bejelentkeztem nála egy isme-
retség felelevenítésre, hiszen több mint húsz éve két
szemeszteren keresztül tanárom volt a néhai Ipar-
mûvészeti Fõiskolán. Kedvesen megvendégelt, teáz-
gattunk, elbeszélgettünk a feladatról. Igazából õ sem
tudta, hogy mi lenne a munkamegosztás közöttünk,
de nyitott volt felém...

Mi volt a feladatod?

Elég hamar kialakult. Marcell rengeteg egyéb, köz-
életi és szakmai tevékenysége mellett nem tudott
volna teljes odaadással dolgozni a Toldi gyártásán,
kellett valaki, aki a napi folyamatos teendõk terhét
átvállalja. Õ készítette a képes forgatókönyvet, a fi-
guraterveket, miközben az elkészült anyagokból a –
jelentõs részben a Ruben Brandt csapatából verbu-
vált stábbal, ami a Kecskemétfilm erõivel egészült ki
– nekikezdtünk a gyártás elõkészítésének, majd a
gyártásnak. Ezt a részét már én irányítottam. Ma-
gam döntöttem el, melyik jelenetet melyik kollégá-
nak adom ki beállítási rajzkészítésre, animációra, én
voltam a beérkezett munkák elsõ szûrõje, mielõtt
Marcell mint rendezõ megtekintette volna. De közö-
sen vettünk részt a hang castingon, vagyis az egyet-
len HANG kiválasztásán, aki majd Arany János
hangjaként végig narrálja a filmet. Több mint har-
minc fiatal és kevésbé fiatal színészt hallgattunk
meg, míg végül a nagyszerû Széles Tamás
színmûvészre esett a választásunk. Tomasevics
Zorka szinkronrendezõ mellett kibicelve vettük fel a
hanganyagot, ami a rajzfilmgyártásnak elõfeltétele,
hiszen a mozdulatok ritmusát gyakran, a szájmoz-
gást mindig a meglévõ hangra rajzoljuk.

Ezenkívül a zenefelvételeket is végigasszisztáltam,
némi szerénytelenséggel mondhatom, hogy Selmeczi
György Kossuth-díjas zeneszerzõ produkcióba lép-
tetése is rajtam múlott; vele még egy-két, a Kolozs-
vári Magyar Opera részére készített fordításom kap-
csán volt meg a személyes ismeretségem. A munkát
nem vele kezdtük, de az elsõ változatból valahogyan
hiányozni éreztem azt a nagyléptékû, romantikus
hangütést, amit Arany elbeszélõ költeménye feltét-
lenül igényel. A 2019-es KAFFon (Kecskeméti Ani-
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mációs Fesztivál) zajlott le az elsõ vetítés, akkor még
csupán az elsõ epizódból; Marcell feleségével,
Rubovszky Évával- aki egyébként zamárdi születésû
(!)- rábeszéltük Marcellt, hogy váltsunk zeneszerzõt.
Nem volt nehéz. Így jutottunk Selmecziig.

A végsõ hangi világ kialakításában is részt vállaltam
Nyerges András, a magyar hangmérnök szakma do-
yenje mellett. Magyarán a zörejezésben és a végsõ
zenei szerkesztésben is benne voltam nyakig.

Szóval a tevékenységem lefedte a rajzfilmgyártás
minden részletét.

Milyen volt egy ilyen sorozaton dolgozni? Mekkora
kihívás volt egy ilyen alapanyaggal dolgozni, ill.
Jankovics Marcell elképzeléseit megvalósítani?

Emberpróbáló feladat, sokrétû és nagy odafigyelést
igénylõ. Ezért is szerencse, hogy Jankoviccsal közö-
sen dolgoztunk rajta, hiszen õ kitalálta, megtervezte,
nekem „csak” a kivitelezését kellett irányítanom az õ
hihetetlen tapasztalatú figyelme mellett. Végül is eb-
ben már volt rutinom.

Milyen animációs filmekben dolgoztál elõtte? 

Volt már minden... Ahogyan említettem, közvetlenül
a Toldi-sorozat elõtt fejeztük be a Ruben Brandtot,
azelõtt animátorként részt vettem a Luther címû
életrajz-film sorozatban, amit Richly Zsolt, a „koc-
kásfülü nyúl apukája” rendezett. Vele még a Toldi
gyártásába is együtt kezdtünk, de sajnos ott csak
szûk egy évig tarthatott a közös munka, már õ sin-
csen közöttünk... Aztán még korábbra visszalépve:
Ternovszky Béla mellett a Macskafogó 2 animációs
rendezõje voltam, de ennek már jó tizenöt éve! És
volt még sok minden, félbemaradt Mézga család,
reklámfilmek, 3D animációs stúdiókban is meg-
megfordultam, de a számítógépes animációval nem
tudtunk egymásba szeretni igazán, az én világom a
rajzolás.

Ha jól tudom, könyveket is illusztráltál. Említs meg
néhányat! 

Elõ-elõfordult, de nem fõprofilom. Amik máig is
megfordulnak a könyvesboltok polcain, azok a Méz-
ga-könyvek a Móra Kiadótól.

Kicsit a jelen után térjünk vissza a múltba! Hogyan
is jutottál idáig? A Zamárdi Általános Iskolába jár-
tál. Innen hova vezetett az utad?

Gyors lista: Perczel Mór Gimnázium (idén lesz a 30
éves érettségi találkozónk!), aztán egy év helytörté-
neti könyvtárosság a siófoki Városi Könyvtárban,
majd két év Kaposváron az akkortájt induló iparmû-
vészeti szakközépiskolában, ami akkoriban még félig
faipari szakmunkásképzõ volt, ma már „A” Zichy
néven emlegetik... Aztán ’95-tõl a Magyar Iparmû-
vészeti Fõiskola, ami a diploma idejére egyetemmé

avanzsált! Ott szereztem az animációs ter-
vezõmûvész ,valamint a rajz-és környezetkultúra
szakos tanári diplomáimat. Azóta a MIE sem léte-
zik, most MOMÉnak hívják, Moholy-Nagy Mûvé-
szeti Egyetem...

És ezek után már szabadúszóként vetõdöm erre-ar-
ra. 

- Nemcsak az animációval foglalkoztál, hanem –én
nyugodtan dicsérhetlek- más területeken is nagyon
tehetséges vagy. Jó hangod van, s az operával is kap-
csolatba kerültél. Hogyan kezdtél operákat fordíta-
ni?

Hát mocorog bennem ez-az... Az operás vonalat
közvetett módon volt általános iskolai osztá-
lyfõnökömnek, Vincze Béláné, Irma néninek kö-
szönhetem! Õ gondolta úgy, hogy a nyolcadikos bu-
dapesti osztálykiránduláson elvisz bennünket az Er-
kel Színházba. Ott néztük meg Donizetti Don
Pasqualéját, Gregor Józseffel a címszerepben. Hét-
köznapi elõadás volt, de nekem hihetetlen ünnep és
reveláció! Nem merném állítani, hogy az osztály töb-
bi tagját is így érintette az az este, de engem egy élet-
re eljegyzett a mûfajjal. Már ballagási ajándékként a
Don Pasqualét kértem lemezen; csakhogy az a felvé-
tel olasz  nyelvû volt, bár a címszerepben szintén
Gregorral, és hiába kerestem az „Asszonykám
édes”-t, nem hallottam sehol... Így kezdõdött a ma-
gyar szövegek farigcsálása operákhoz, ami szinte a
megszállottságig fajult bizonyos idõszakokban.

Késõbb tanulgattam énekelni is, Póka Eszter nagy
jövõt látott belém, de a jó hangú amatõrnél tovább
nem léptem, túl rögösnek láttam azt a pályát, és erõ-
sen éreztem az alapok hiányát.

Többször is örömet szereztél a zamárdiaknak, hi-
szen kiváló és jelentõs operaénekesekkel operaeste-
ket szerveztél. Miért tartottad ezt fontosnak?

Részint önzésbõl, hogy hallhassam a saját munká-
mat avatott torokból is, legyen egy megmérettetése a
szövegeknek, valóban mûködnek-e a gyakorlatban,
részint missziós jelleggel, hiszen egyre inkább kiko-
póban van a magyar nyelvû éneklés. Nem csak az
operaszínpadon. Pedig nagyon sokat tud hozzáadni
az „itt és most” élményhez. A 2013-as Verdi-bicen-
tenárium alkalmával tartott gyertya- és lámpafényes
dalest a maga misztikus hangulatával máig ható él-
mény nem csak nekem, hanem minden résztvevõjé-
nek. A 2015-ös magyar nyelvû Puritánok-kereszt-
metszet fõszereplõi közül ketten már egy évvel ké-
sõbb nagyszínpadon is elénekelhették az itt begyako-
rolt szerepüket, igaz, olaszul.

Továbbra sem szeretném megszakítani a zamárdi
operakoncertek sorozatát; makacs tervem, hogy a
Balaton partján legyenek tisztességes, nagyzeneka-
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ros operaelõadások, szimfonikus koncertek a
könnyûzeneiek mellett, színesítve a kulturálisnak is
nevezhetõ kínálatot. De ez költségvetésben és szer-
vezési energiában is sokkal többet kíván. Remélem,
azért lesz majd alkalom a közeljövõben.

Színészi vénádat mutattad meg, amikor a Zamárdi
Színkör oszlopos tagjaként nevettetted meg a
zamárdi és környékbeli közönséget.

Igen, ezek nagyon szép emlékek. Jó csapat volt a
Zamárdi Színkör; jókat játszottunk, bolondoztunk
együtt. Amúgy ez is az általános iskolai színját-
szókörbõl indult! Nagy Dezsõné, Magdi néni vezette
akkor két évig a színkört, ’87-’88-ban voltak elõadá-
saink, a Mátyás királyos darabbal megyei szintig ju-
tottunk. És ugyancsak õ volt, aki több mint húsz év
után összetrombitálta a csapatot. Újra eljátszottuk a
régi szerepeinket, aztán együtt maradtunk még vagy

négy évadra. Belefáradtunk. Sok a strapa vele. De
ezt is jó lenne folytatni, csak hát innen is hiányoznak
a fiatalok! Kellenének a tizen-huszonévesek. Után-
pótlásnak, kollégának!

Még mindig sokat jársz haza ,hisz itt van a szülõi
ház. 

A fõváros sajnos beszippantja az embert, különösen,
ha csak ott vannak meg a szakmai lehetõségei, de én
mindig zamárdi gyerek maradok, ide jövök haza.
Még akkor is, ha a szülõi ház sajnos már csak nevé-
ben õrzi a szülõket...

A zamárdiak nevében sok sikert , sok örömet kívá-
nunk a munkádban és magánéletedben egyaránt!

Köszönöm szépen. Remélem, lesznek a zamár-
diakkal is közös örömeim még!

Matyikó Zsuzsa

Egy kecskeméti stábmegbeszélésen: Richly Zsolt,
Mikulás Ferenc, Csákovics Lajos, Jankovics Marcell,
Vécsy Vera

Kicsit iskolás beállítás Jankovics Marcell életmûkiál-
lításának megnyitóján:Csákovics Lajos, Jankovics
Marcell, Ternovszky Béla, Rubovszky Éva

Miklós és a stábtagok a tizenkettedik epizódban
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KÖZÖSSÉGI HÁZI HÍREK

Kedves Olvasók!
Reményeink szerint nagy eséllyel visszatérhetünk fokozatosan a járvány elõtti idõk rendjéhez! Bízzunk

benne, hogy egyre szaporodhat a programokra meghívások és a beszámolók sora!
Januárban vízkereszti-vaskereszti túránk már a régi idõket idézte:

Körülbelül hatvan fõ indult útnak a Szamárkõtõl (lásd: Döme Tamás drónfelvétele). A kilátónál - hogy ne
legyen kilátástalan a kirándulás -, betértünk Pálfi István kerthelyiségébe, hogy a házigazda és kedves fe-
lesége jóvoltából ki-ki korának megfelelõ hajtóanyaggal vagy korhatár nélküli zsíros kenyérrel lássa el ma-
gát. A napsütéses csípõs idõ így még barátságosabbá vált. Erdei célpontunkhoz, a Vaskereszthez min-
denki jólesõ pihegéssel ért fel. Amíg a nagyoknak készült a kondérban a forralt bor, a kicsik a túra legfon-
tosabb tennivalóját végezték: a
csillagot követve meg kellett talál-
niuk a betlehemi jászol Kisdedét
az erdõben. Ki-ki egyedül járta a
háromkirályok útját. Mindenki rá-
talált! A bölcsek ajándékait jelké-
pezõ csillagdísz csokikat, amiket
ott kaptak kézhez a gyerekek, a
kis Jézus szobrocskájának hall-
gatólagos beleegyezésével meg-
tarthatták, sõt felhatalmazást is
kaptak, hogy ne sokáig õrizges-
sék, hisz akit felleltek a fák közt,
valójában a szívükben lakozik.

A magyar kultúra napi rendezvényünk mi-
nõségi merítés volt kultúránk szellemi óceánjából!
Harangozó Imre néprajzkutató népi mûveltsé-
günk kincseibõl szemezgetett. Nem szakelõadást
tartott, hanem élménybeszámolót, s egyúttal be-
mutatatta, hogy népi kultúránk nem részleges, ha-
nem Ég és Föld viszonylatában az emberiség
egyetemes kincse. Szarka Gyulát, a Ghymes

együttes alapítóját valószínûleg nem kell bemutat-
ni senkinek. A különleges Ghymes-hangzás meste-
re most is megsimogatta lelkünket nagy költõink
bordalaival illetve saját szerzeményeivel. Fellépõinkkel közös kép

Gyermekek a megtalált kis Jézussal.

Vízkereszti csapat a vaskeresztnél (Döme Tamás felvétele)



Februári elõzetes:
A kommunizmus áldozatainak emléknap-

ján, február 25-én, pénteken nagyszabású prog-
rammal várjuk az érdeklõdõket. Gróf Esterházy
János – magyarok, lengyelek, csehek, szlovákok
közös mártírja – áll rendezvényünk középpontjá-
ban. Személyes sorsán keresztül a legpontosab-
ban megismerheti bárki a kommunista rendszer
embertelen lényegét. A mai tinédzserek és 20-30
éves korosztály képviselõi számára sem egy rég
volt téma az õ kálváriája, hiszen boldoggá avatásá-
nak stációi által 2022-ben is jelen van életünkben az
õ története, és utóéletében jelen van a trianoni tra-
uma (az utódállamok népeinek lelki megosztottsá-
ga) és népünk, nemzetünk sorsa. Õ lesz elõbb-
utóbb a megbékélés közép-európai szentje! Aki ezt
a megbékélést szeretné szolgálni, tegye erre fogé-
konnyá lelkét, és jöjjön el a Közösségi Házba! Íme,
a várható program:
17:00-17:15: Megemlékezés a lengyel-magyar / 

Ustrzyki Dolne - Zamárdi emlékmûnél
a Jegenye téren.

17:45-17:55: A Közösségi Házban az Esterházy- 
kiállítást megnyitja Molnár Imre diplo
mata, történész,Esterházy János 
boldoggá avatásának 
kezdeményezõje. 

17:55-18:00: Emlékharangozás a templomban a 
kommunizmus áldozatainak emlékére
(nyitott ablakoknál, ajtónál hallgatva)

18:00 – 19:30:Az Esterházy-film levetítése.

Végül könyvdedikálás és az emlék
naphoz illõ kínálás.

Február 26-án túrával egybekötött farsangi vigas-

ságot tartunk a Vaskeresztnél! Mi várható? Állati ál-
arcos vidám játékok, vetélkedõk kicsiknek, nagyok-
nak. Forralt bor-készítés nagyok számára, kicsiknek
tea! Szalonnasütés, moldvai, felcsíki táncház a Su-
lyom táncosainak vezetésével! Mátyás -napi nép-
szokások felelevenítése. Téltemetés: Cibre vajda és
Konc király párviadala! Központilag sok álarc ké-
szül (kutya - macska - egér - bagoly - tyúk/kakas –
róka), de aki teheti, készítsen otthon saját magá-
nak! Annál jobb nincs! Találkozási pont: a Sza-

márkõ, 13:00.

Tervezzük, hogy márciusi nemzeti ünnep-
ségünkön újra legyen kishuszáros, fáklyás menet.

(GP – közház)
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Január 22-e nem csak a magyar kultúra
napja miatt nevezetes a mi életünkben,

hanem a „Berkenye-kör” születésének a 9. évfordu-
lója is.  2013. január 22-én alakultunk meg, és szer-
vezõdtünk arra a kulturális tevékenységre, melyet
az elmúlt közel egy évtizedben töretlenül folytat-
tunk Zamárdiban. 

A 2021-es év különösen sikeres volt számunkra, két
nagyobb lélegzetvételû eseményünk megszervezé-
sében és sikerre vitelében. Ez a Balatoni Írótábor és
a Költõk találkozása rendezvény volt. Ezeknek az
eseményeknek a megkoronázása a Szavak kikötõje
címmel készülõ új antológiánk, 21 alkotó részvéte-
lével. Ennek megjelenését áprilisra tervezzük, a
Magyar Költészet napjához közel esõ idõpontra. Az
antológia több, Zamárdiról szóló verset is tartal-
maz, ezzel is gazdagítva a magyar irodalomban tele-
pülésünk nevének elõfordulását.

2022. évi tervünkben a II. KÖT (II. Költõk találko-
zás) és a II. BÍT (II. Balatoni Írótábor) ebben az év-
ben is megrendezésre kerül. Ezek megvalósításához
pályázatot nyújtottunk be, melynek kedvezõ elbírá-
lásáról már megkaptuk az értesítést. A pályázati
összeg nem fedezi a költségeinket, bármennyire ta-
karékoskodunk is, de sikeresen elindítottuk köz-
hasznúságunk okán az 1 % felajánlási lehetõségét,
és már csak abban reménykedünk, hogy az áremel-

kedések nem szabnak terveinknek gátat. A járvány-
helyzet miatt belátással kell tudomásul venni, hogy
az önkormányzati pályázati lehetõség elmarad. Szá-
munkra az is nagy segítség és támogatás, ha a ren-
dezvényeink idejére a Közösségi ház rendelkezé-
sünkre állhat. 

Az elmúlt évben három, 2022 januárjában egy új
tagfelvétel történt, ami öröm számunkra. 2022. au-
gusztus 27-én, a Balatoni Írótábor ideje alatt, az el-
készült Fekete Gyula dombormû leleplezését ter-
vezzük, melyre az Emberjogi Központ vezetõjét is
meghívtuk, egyelõre igen válasszal. Reményeink
szerint újra találkozhatunk eseményeinken, ame-
lyeken számtalan program várja nem csak a szerep-
lõket, de Zamárdi közösségének tagjait is. 

2022. január 27. Szani

„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hírei
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2021 õszén a „Köszönjük Magyarország” pályázatra
jelentkeztünk. Megírtuk, hogy az elmúlt 15 évben mit
tettünk a lakosság egészségéért Zamárdiban: közel 31
féle szûrést szerveztünk,neves elõadókat hívtunk meg,
megpróbáltuk felhívni a figyelmet a szûrések fontos-
ságára.
Évente decemberben szeretetvendégség keretében
köszönjük meg tagjainknak az egyesület munkájának
támogatását, illetve személyes közremûködésüket a
feladatok ellátásában.
Pályázatunkat elfogadták, így a mûvészek teljesen in-
gyen -állami  finanszírozásban-léptek fel nálunk. Kö-
zel 1 órás elõadást tartottak részünkre. 53 fõ vett részt
a találkozón, így nem okozott gondot a megfelelõ tá-
volság betartása. Mindenki maszkot viselt, és biztosí-
tottuk a kézfertõtlenítést is. Az elõadás után teával,
forralt borral vendégeltük meg a tagokat, akik kérés
nélkül nagyon sok finomságot hoztak.

Vezetõség

2022. január 10. Közgyûlés

Ezen a napon szavazott a tagság az Egészségõr Egye-
sület megszûnésérõl 2022. január 31-i dátummal.  
A végelszámoló tisztséget Perge Lászlóné elfogadta,
munkáját ingyen végzi. A  közgyûlés elfogadta a 2021.
évi mérleg fõbb számait és a 2021. évrõl szóló beszá-
molót. A szervezet 2022. január 1-jétõl tevékenységét
– hasonlóan 2006-2010 közötti idõszakhoz ismét a
Rákbetegek Országos Szervezetének Zamárdiban
mûködõ Egészségõr Klubjaként fogja végezni. Tehát a
tevékenység nem szûnik meg, csak egyszerûbb szerve-
zeti formában folytatódik.  Tagjaink hûségesek, létszá-
munk továbbra is 100 fõ fölött van.

Perge Kriszta

2022. január 22. Kirándulás
Fehérvárcsurgó

Egyesületként utolsó kirándulásunkat szerveztük
meg.   Az induláskor többen megijedtek a hóeséstõl,
mivel nem számítottak rá. Ez volt a 15 év alatt az elsõ
havas kirándulásunk.
Szerencsére mire megérkeztünk Fehérvárcsurgóra,
ott ragyogó kék ég és napsütés fogadott bennünket.
Tárlatvezetõ segítségével megtekintettük a Károlyi-
kastélyt. Sajnos a park most csak havas arcát mutatta,
késõ tavasszal, õsszel biztosan hatalmas sétákat lehet
tenni benne.
Nádasdladány
A  Nádasdy-kastély igazi kuriózum. A berendezés
gyönyörû.  Egy olyan tárlatvezetõ állt ren-

delkezésünkre, aki a száraz történelmi adatokat ki-
egészítette korabeli olyan információkkal, melyek él-
vezetessé tették mondanivalóját. Az 1 óra nagyon ha-
mar eltelt,szívesen hallgattunk volna  még többet.
Utána sétáltunk ,  megnéztük a csónakázó tavat. Saj-
nos nem tudtunk sok idõt tölteni a kertben,mert na-
gyon hideg szél fújt, így hazaindultunk.
Délután  1/2 5 órakor már itthon is voltunk. Kellemes,
laza, kevés gyaloglást magába foglaló kirándulás volt,
aminek a 28 résztvevõ is örült.
A kiránduláson kötelezõ volt a védettségi  igazolvány,
szájmaszk, és vittünk kézfertõtlenítõt is.

1% gyûjtése

2022. január 1-jétõl az Egészségõr Egyesület önállóan
nem gyûjt 1 % felajánlást  megszûnés miatt.
Fenti idõponttól a Rákbetegek Országos Szervezet
adószáma:19020855-1-43 részére kérjük felajánlani a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át, mivel e szervezet
Zamárdiban mûködõ Egészségõr Klubjaként folytat-
juk munkánkat. 
Köszönjük felajánlásaikat!

Perge Kriszta
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KARITASZ HÍREK

„...minél több szeretetre
és odaadásra vagyunk ké-
pesek, annál értelmesebbé
válik az életünk.“

/Hermann Hesse/

Az elmúlt hónapokban a
járványhelyzet szabta ke-
retek között mûködött a

csoportunk. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb teen-
dõnk volt; ellenkezõleg...

Bár az adventi jótékonysági vásárunk 2021-ben is
elmaradt - kiesett az abból várható bevétel -, a
pénzbeli adományokból származó összeg nõtt.

A tárgyi adományok mennyisége a járvány elõtti
idõszakhoz mérten megduplázódott. Hivatalosan
minden hónap elsõ hétfõjén tartunk nyitva - 14-tõl
16 óráig -, de alig akad olyan nap, hogy ne kerülne
hozzánk - fõleg ruhával, cipõvel teli - zsák. Ennek
tartalmát szortírozzuk: polcra tesszük egy részét,
amibõl válogathatnak rászorulóink, a felesleget be-
zsákoljuk. Augusztus elején és október végén össze-
sen 31 zsák ruhanemût, konyhai eszközöket, tévét
vittek el a potonyi önkormányzat emberei.

„Minden, ami használható még, érték számunkra“ -
mondta egyikük.

Hálás köszönetünk a Gamesz vezetõjének a nagy
méretû mûanyag zsákokért, melyek segítik mun-
kánkat.

Annak ellenére, hogy mindössze a templomban lett
kihirdetve az adventi élelmiszergyûjtés, meglepõen
eredményesre sikerült. Körülbelül 120 kg tartós
élelmiszer gyûlt össze, melyet kiegészített a megyei
karitásztól december 13-án kapott 70 kilónyi, 30000
forint értékû adomány. A templomban elhelyezett
kosárba többen pénzt tettek, amin füstölt kolbászt,
abált szalonnát, margarint, lekvárt, csokoládét vet-
tünk. 15 család/egyedülálló részére állítottunk össze
csomagokat; ezek december19-én, vasárnap kerül-
tek kiosztásra.

Hála Istennek, az összegyûlt adományokból tartalé-
kot képezhettünk, így december végén egy krízis-
helyzetben lévõ családon tudtunk segíteni.

Január közepén valaki - nyaralótulajdonos - felaján-
lotta a kiürítendõ hûtõszekrényének tartalmát;
egyik rászorulónk szívesen elfogadta.

A 65 év felettieknek - az önkormányzattól - juttatott
SPAR utalványukat hatan ajándékozták a karitász-
nak.

Nagyon köszönjük mindazoknak a pénzbeli vagy
természetbeni támogatását, akik hozzájárultak ah-
hoz, hogy a helyi rászorulók bõségesebben terített
asztallal várhassák a Jézuskát!

Az elkövetkezõ hónapok fogadónapjai: március 7.,
április 4., május 2.

Telefonos elérhetõség: 348 - 524; 30 - 373 - 4760.

Bemné Schneider Mária
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A 2021-es évben a csoportunk segített a rászoruló családoknak és egyedülállóknak.

A zamárdi, balatonendrédi, és kötcsei védõnõk segítségével a kisgyermekes szülõkhöz

eljutottak bébiételek, tápszerek, babaápolási csomagok, cipõk és ruhák.

Munkájukat ezúton szeretném megköszönni. A babaápolási termékeket a Szántódi DM üzlet

ajánlotta fel.

A Zamárdi Családsegítõ Szolgálat, a Karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zamárdi cso-

portja összefogásának köszönhetõen adományokkal segítettük Lakócsa és térsége, Potony és

térsége lakosságát. 

Az év folyamán tartós élelmiszercsomagokat osztottunk zamárdi,balatonendrédi, szántódi, torva-

ji, bedegkéri és kötcsei családoknak és egyedül élõknek.

Decemberben az,,Adni öröm” akció keretében tartós élelmiszert gyûjtöttünk a Szántódi Spar üz-

letben. Karácsonyra több családhoz jutott el tartós élelmiszercsomag és a lassan már hagyo-

mánnyá váló ízletes gombócos káposzta. Köszönjük a nagylelkû felajánlást!

A központ jóvoltából ajándék cipõsdoboz is gazdára talált az ünnepek elõtt.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki va-

lamilyen formában támogatta csoportunkat

és a sok felajánlást, amit kaptunk. Köszönöm a

tagok áldozatos munkáját és a sok segítséget!

Takács Tünde

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ZAMÁRDI CSOPORTJA

INGYENES RUHABÖRZE!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Zamárdi csoportja

ingyenes ruhabörzét tart

2022.február 26-án  szombaton

9-12 óráig

a Zamárdi Fõ utca 107. szám alatt

található épületben.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel

várunk!
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a  Zamárdi, Siófoki u. 20. sz.

alatti Imaházban

minden vasárnap délelõtt 10

órakor

Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész: Apostol Anna Klára

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

Szombat:                               18:00

Vasárnap:                                9:00

Balatonendréd:                     10:30

Hétköznap szerda és péntek:  7:30

Kedd és csütörtök                  18:00

Az idõpont temetés esetén vál-

tozhat.

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

- Bontást

- Külsõ-belsõ

átalakítást

- Vízszigetelést

- Burkolást

-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést

- Kõmûves munkákat

- Gipszkartonozást

- Festést,mázolást

- Asztalos és-

- Ácsmunkákat

Zamárdi plébániatemplom:

MISEREND
Miserend 2022.március 6-tól

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

Plébánia elérhetõsége: 348-925 ill.a honlapon:
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