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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2022. szeptember 8-i, rendkívüli ülésérõl

A képviselõ-testület

1. Zamárdi, Honvéd utca közbeszerzés, mûszaki ellenõrzés
A „Honvéd utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során, a képviselõ-testület tagjai név szerinti szavazás-
sal 4 igen és 0 nem szavazat mellett, az alábbi eljárást lezáró döntést hozták:

- A Fecske Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  ajánlattevõ ajánlata érvényes.

- A 2.sz. Mélyépítõ Kft. ajánlattevõ ajánlata érvényes.

- A „BALATON-ÚT“ Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.ajánlata érvénytelen, mert hiánypótlási
felhívás ellenére nem csatolta a szakember mûszaki vezetõi jogosultságának igazolását és a szakember
szakmai önéletrajzát, és az árazott költségvetést nem szkennelt formában csatolta.

- A Kõvágó-Ép Kft. érvénytelen, mert azt az ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtotta be. 

- A közbeszerzési eljárás eredményes.

A nyertes ajánlattevõ a közbeszerzési eljárásban a 2.sz. Mélyépítõ Kft., mert legjobb ár-érték arány értékelési
szempont szerint a legjobb ajánlatot tette.

Zamárdi Város Önkormányzata a „Honvéd utca felújítása” tárgyú beruházás elvégzésével a 2.sz. Mélyépítõ
Kft.-t bízza meg 77 392 750 Ft. +27 % áfa díjért. 

2. Zamárdi, Horváth köz forgalmi rendje

- nem tartja indokoltnak a Zamárdi, Horváth köz forgalmi rendjének - a Honvéd utca felújítása idejére
- ideiglenes módosítását a „behajtani tilos” táblák megszüntetésével.

3. Zamárdi, Honvéd utcai felújítás mûszaki ellenõri megbízás

- a 2022. évi a Zamárdi, Honvéd utcai felújítási munka mûszaki ellenõrzési feladatainak elvégzésével a
benyújtott 990.000 Ft bruttó árajánlat alapján Sturcz Mihály egyéni vállalkozót bízza meg. 

4. Általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia, 
valamint földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történõ csatlako-
zással 

-  meghatalmazza a Sourcing Hungary Kft.-t „értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körû lefolytatására 900 eFt +áfa összegben.

- meghatalmazza a Sourcing Hungary Kft.-t „értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános
felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás teljeskörû lefolytatására 900 eFt +áfa összegben.

-   kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Sourcing Hungary Kft. mint független energia beszerzési szakértõ és
a közös energia-beszerzési feladatokat koordináló Gesztor által szervezett csoportos villamos energia beszer-
zési közösséghez.

-  kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia beszerzési szakértõ, és
a közös energia-beszerzési feladatokat koordináló Gesztor által szervezett csoportos földgáz energia beszerzé-
si közösséghez.
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5. Településkép-védelmi bírságról döntés

- a 3272/8 hrsz.-ú ingatlant érintõen kereskedelmi, vendéglátási tevékenység folytatásához szükséges építmé-
nyek és jármûvek elhelyezése miatt a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény
szerinti felsõ határ, azaz 2.000.000  Ft településkép-védelmi bírságot szab ki az ingatlan tulajdonosa, Borissza
Tamás részére.

6. A fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére lefolytatott közbeszerzési eljárással
kapcsolatos tájékoztatás, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségének tudomásul vétele és a további intézke-
désekrõl szóló javaslat

- A Kt. egyetért azzal, hogy Siófok Város Önkormányzat Polgármestere a közbeszerzési szabályzatban
és a közös közbeszerzésrõl szóló megállapodásban meghatározott döntési jogkörében a közbeszerzési
eljárás eredménytelenségét megállapító eljárást lezáró döntést hozzon.

- dönt arról, hogy az önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében meghatározott kötelezõ ön-
kormányzati feladatot, a hétvégén és munkaszüneti napon történõ fogorvosi alapellátási ügyeletet Sió-
fok Város Önkormányzata és a közös közbeszerzési eljáráshoz csatlakozó önkormányzatok részvételé-
vel, siófoki székhellyel vagy telephellyel a feladatellátásra jogosultsággal rendelkezõ egészségügyi szol-
gáltatóval történõ szolgáltatás megrendelésével biztosítja.

- a közbeszerzés becsült értékének megállapításához beérkezõ indikatív árajánlatok ismeretében fog
dönteni a szolgáltatás díjának biztosításáról.

Matyikó Zsuzsa

Myers Feona Juanita Belize állampolgára Zamárdiban Csákovics Gyula polgármester elõtt tette le
állampolgársági esküjét. 

A Zamárdiban élõ, négygyermekes édesanya az elsõ belize-i állampolgár, aki magyar állampolgársá-
got kapott.

„A Karib tengertõl a Magyar tengerig”
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A zamárdi nyári nagyrendezvénye-
ken teljesített kimagasló rendõri
szolgálat elismeréséül Molnár Gá-
bor dandártábornok, megyei rend-
õrfõkapitány javaslatára Csákovics
Gyula ,Zamárdi város polgármes-
tere elismerõ oklevelet és pénzju-
talmat adott át Koncz Tamás és
Péntek László r.fõtörzsõrmeste-
reknek.
A kivezényelt rendõri állomány
szakmai munkája nagyban hozzá-
járult a fesztiválok biztonságos le-
bonyolításához.

RENDÕRÖK KITÜNTETÉSE

ÓVODAI HÍREK 
Az õszi hónapok sok sétára, kirán-
dulásra adnak lehetõséget. Ilyen-
kor tudunk õszi kincseket, termé-
seket, leveleket gyûjtögetni, amik-
bõl aztán a kicsit borúsabb, esõ-
sebb idõben játszva tanulnak a gye-
rekek vagy épp termésbábokat és
terméssarkot készítenek. Nagy
hangsúlyt fektetünk az õszi idõjá-
rás megismerésére, a réteges öltöz-
ködés fontosságára, a természet-
ben történõ változásokra. Az õszi
gyümölcsök felhasználásával finom
gyümölcssalátát varázsoltunk az
asztalra. A gyerekek szorgosan
mosták, hámozták, szeletelték a
gyümölcsöket, mindeközben meg-
ismerték azok formáját, belsejét, il-
latát és színét. Nagy élmény volt a
nyuszi csoportnak, amikor elsétál-
tak régi dadus nénijük pincéjéhez
szõlõt szüretelni. Megnézhették a
darálót, a prést és friss szõlõlevet is
ihattak. 

Már az óvodába kerüléskor törek-
szünk a mese megszerettetésére, és
hogy kialakuljon a gyerekekben a
mesehallgatás igénye. Óvodás éve-
ik során számtalan magyar és más
népek meséivel ismertetjük meg
õket. Fontosnak tartjuk, hogy eze-
ket a kulturális kincseket õk is to-
vább örökítsék, így a magyar nép-
mese napja kiemelt figyelmet ka-
pott. Ennek alkalmából az óvó né-
nik egy nagyon humoros elõadással
készültek a gyerekeknek. A kiska-
kas gyémántfélkrajcárja címû me-
sét dramatizálták el. 

Szeptember 30-án pénteken, Mi-
hály napi mulatságot rendeztünk
óvodánkban, melyre sok szeretet-
tel vártuk a gyerekek családtagjait
is. Eszem- iszom, „toppantó” tánc-
ház és különféle játékok várták a
résztvevõket. 

Október 4-én ünnepeltük az álla-
tok világnapját. Az állatok sok
gyermek érdeklõdését felkeltik,

nagy az ismeret-
anyag, így van,
hogy több hetet
is felölel. Az is-
m e r e t b õ v í t é s
mellett az álla-
tokról való gon-
doskodásra és
azok szeretetére
nevelünk. Kü-
lönbözõ techni-

kákkal készültek állatok a faliúj-
ságra, állatos meséket, dalokat
hallgathattak, és „örökbe fogad-
tak” egy-egy plüssállatot. A torna-
teremben pedig egy terápiás kutya-
bemutatóval lettek gazdagabbak. 
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Bölcsõdei beíratás

Jelentkezni a meghirdetett idõpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes bölcsõdében lehet. A bölcsõde
fogadja a Zamárdi közigazgatási területén élõ 1-3 éves gyermekeket. 

A jelentkezés idõpontja. 2022. október 26. szerda 8-17 óráig

A gyermekek felvétele a 2022/23-as nevelési évre történik.

Beíratáskor be kell mutatni

- gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt

- szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

- a gyermek anyakönyvi kivonatát

- a gyermek TAJ kártyáját

- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülõnek igazolni kell azt is, hogy milyen
jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon

- amennyiben a gyermekvédelmi kedvezményrõl vagy a gyermek védelembevételérõl  Polgármesteri
Hivatal által kiadott határozattal vagy a gyermek fejlõdésérõl készült szakorvosi véleménnyel ren-
delkeznek, azt feltétlenül mutassák be beíratáskor

A bölcsõdei felvétel általános szabályai mellett, a  felvétel  kötelezõ az alábbi esetekben:

- A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte

- A gyermek halmozottan hátrányos helyzetû

- A gyermeknek fejlõdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége

- A gyermek hátrányos helyzetû védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

- A gyermeket a szülõ egyedülállóként neveli

- A bölcsõdei felvételrõl az intézményvezetõ dönt.

Az intézményvezetõ a felvételi kérelmek elbírálásáról- a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre
vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülõket 2022. november 3. csütörtök

A bölcsõde nyitás várható idõpontja 2022. november 15.

- Szeretettel várjuk a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõdébe beiratkozó gyermekeket és
szüleiket.

- 8621 Zamárdi, Széchenyi u. 16. Tel.  +36-30-633-2988    06-84-348-835

- Bölcsõde címe: 8621 Zamárdi, Szélescsapás u. 1.

Béres Judit

intézményvezetõ
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ISKOLAI HÍREK

Szeptember 1-jén iskolánk 201 tanulója nagy lelkese-
déssel kezdte meg az új tanévet. Soha nem volt ilyen
nagy tanulólétszámunk. 31 kis elsõs érkezett a 21 fõs
elballagott osztály helyére.

Szeptember 5-9 között a szülõi értekezleteken a szü-
lõk megismerkedtek a tanév céljaival, feladataival.
14-én a nyolcadikosok itt utoljára estek át a szokásos
fogorvosi- védõnõi vizsgálatokon.
21-én a 6. osztályosok és a hetedikesek kaptak oltást.
19-én a hagyományos Fekete István-napot szerveztük
iskolánkban. Az idõjárás sajnos nem volt hagyomá-
nyos: a rossz idõjárás miatt a tantermekben zajlott az
akadályverseny. 
26-án a 4. osztályosok a DRV-nél tanulmányi kirándu-

láson vettek részt.

Október 5-én pályaorientációs napot szerveztünk. Az

alsó tagozatosok megcsodálhattak egy versenyautót,
majd megismerkedtek az autóversenyzõ, a hídmester

és a rendõrök munkájával. Nagy lelkesedéssel vettek
részt Szilágyiné Cigot Gabriella jógaoktató foglalko-
zásán.
A felsõsökhöz a délelõtt folyamán több szülõ is érke-
zett. Tokaji Diána keramikus, Egri Balázs informati-

kus, Iberpaker Gábor, az Erdészet vezérigazgatója,
Pappné Kiss Zsuzsanna védõnõ, Ihászy Beatrix szoci-

ális segítõ és kutyája, Samu, Bráder Katalin fodrász,
Jócsik Mihály rendõr érdekes elõadásokon mutatták
be szakmájukat. Kurucz János, a Somogy Megyei

Iparkamara munkatársa a legfrissebb pályaválasztási
tudnivalókat osztotta meg velünk. 
Ezt követõen a 6-7. osztályosok a Hotel Famíliában

Horváth Sándor szállodaigazgató révén idegenforgal-
mi, vendéglátói tevékenységekkel ismerkedtek meg.
Az ötödikesek a tájházat, a nyolcadikosok Bölcsik
Zoltán autószerelõ- mûhelyét tekintették meg.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szép és

tartalmas napért a résztvevõ szülõknek, rendõrök-

nek, s mindenkinek, aki bõvítette pályaválasztási is-

mereteinket. 

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról,
s a délutáni kerékpáros emléktúrán is sokan részt vet-
tünk.

10-én kezdõdik, s majd egy hónapon át zajlik az õszi
bemeneti mérés a 4., 5., 6., 8. osztályosok számára. 
Õk szövegértésbõl, matematikából, természettudo-
mányból és idegen nyelvbõl adnak számot tudásukról
több napon át. Tavasszal lesz számukra a kimeneti
kompetenciamérés.

H.J.
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FEKETE ISTVÁN - NAP A FELSÕBEN

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A FELSÕBEN
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Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:

- Kisváros nagy szívvel (2008-2018 ) 1.500 Ft
- Eltûntek, mint az avarok…… 2.500 Ft
- Zamárdi antológia: 2.000 Ft
- kulcstartó, hûtõmágnes, bögrék, pólók, hátizsák

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, scannelés: 50 Ft/oldal                                        
Laminálás A/4 és A/3 méretben: 100 Ft / oldal

Kommunális (jelölt) hulladékzsák 508 Ft / db
Zöldhulladékos zsák 100 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!

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

Bankkártyát, OTP SZÉP kártyát elfogadunk (december 31-ig átjárhatók a zsebek).

A honlap szálláshely anyagának frissítése
Felhívjuk a kedves szállásadók figyelmét, amennyiben az interneten (/Szálláshelyek menüpont alatt)
továbbra is szeretnének megjelenni, az adatok, árak, fotók módosítása, NTAK szám megadása sze-
zonig folyamatosan küldhetõ, azok javítása pár napon belül történik. Kérjük, hogy a módosítást elsõ-
sorban elektronikus úton, e-mailben vagy személyesen az irodában tegyék meg. 
A szálláshelyek sikeres minõsítése esetén visszajelzéseket várunk annak eredményérõl, amelyet a
honlapon a szálláshely fõbb adatai
mellett szeretnénk jelölni.

Nyitvatartásunk:

Októberben, novemberben
hétfõtõl péntekig 8:00-16:00
óráig állunk kedves ügyfeleink
rendelkezésére.
Hétvégén: ZÁRVA

Elérhetõségeink:

8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.
Tel.: 84/345-290
E-mail:zamardi@tourinform.hu 
facebook.com/Tourinform Zamárdi Zamárdi  Kõhegy Kilátó
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Közösségi házi hírek, események

Nem mindennapi esemény zajlott le októ-
ber 1-én Közösségi házunkban: a Siófoki ZR Te-
am Brazil Jiu Jitsu szemináriumot rendezett Skáfár
Bence fekete öves oktató vezetésével. Közel har-
minc felnõtt és gyerek jött el erre az ország kü-
lönbözõ pontjáról. Természetesen zamárdi gyere-
kek is jelen voltak. Bízzunk benne, hogy ez a szel-

lemi-testi összeszedettséget igénylõ sportág tartó-
san jelenvaló lesz városunkban! Az elõkészítõ
szervezõ munka Kiss Bendegúz érdeme. A bemu-

tató fotóit Hirschmann Attila készítette.
Az elmúlt hetekben honismereti hang- és

képanyagunk nagyszerû felvételekkel bõvült. Az
elmúlt fél évszázad zamárdi horgászatáról Huszár
József, Újvári Ferenc, Bazsó József beszélt. A téma
mint a Balaton, kimeríthetetlen, úgyhogy folytat-
juk ezt a megörökítést. Molnár Imre ny. diploma-
ta, ki az Esterházy János boldoggá avatásának is
lelke-motorja, s éveken át Lengyelországban

szolgált, egy többoldalas naplót fordított le ma-
gyarra. Az írás az 1939-ben Zamárdiba került
lengyel menekültek itteni életét taglalja. Nagyon
értékes kordokumentum, a Hírmondóban közzé
fogom tenni az elkövetkezõkben. Ugyancsak fon-
tos visszaemlékezéssel gazdagodott helytörténeti
archívumunk a napokban. Bráderné Fábián Kata-
lin elevenítette fel nekünk építész nagyapja és fia,
id. Fábián Gáspár és ifj. Fábián Gáspár kötõdése-
it Zamárdihoz. Az építész nagyapa több mint öt-
ven templomot tervezett, tucatnyi oktatási intéz-
ményt, kórházat. Méltó, hogy idéntõl utcanév õr-
zi nálunk az emlékét. Jogász fia, ki nem folytat-
hatta 1948 után Budapesten rendõr nyomozói
munkáját, azzal írta be nevét Zamárdi és Somogy
megye történetébe, hogy nagyban neki köszönhe-
tõ a Siótour irodák beindítása.

Elkezdõdött az új színház évad. A meg-
növekedett számú bérletesek október 14-én utaz-
nak át Veszprémbe a farmergyáros Lévi Straussról
szóló musicalt megtekinteni. Itt jegyzem meg, ha
valaki egy-egy elõadásra a késõbbiekben jeggyel
szeretne eljönni, jelezze elõre szándékát, szívesen
segítek, és akár tarthat velünk, ha lesz szabad he-
lyünk a kisbuszokban!
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Az aradi vértanúkra emlékezõ hagyományos
kerékpározás az utcáikon ismét megkapóan nemes
és szép volt. Tarr Péter igazgató úr hívására vagy

kétosztálynyi diák jött el.  Õk idézték meg a vér-
tanúk életét, utolsó napi gondolataikat, miköz-
ben a résztvevõk a hõsök portréit szemlélhették.
A vértanúk kitûzõi a szívek fölé kerültek, elké-
szült a csoportkép, elénekeltük a Himnuszt, aztán
„kerekes lóra” pattanva nekivágtunk a 7-8 km-es
útnak, áthaladva a vértanúk és más 48-as hõsök,
személyiségek utcáin. Visszatérve a Szabadság
térre, elszavaltuk a Szózat elsõ versszakát (nagy
ereje van, ha mindnyájan mondjuk!), aztán a fan-
tasztikus alkonyati fényben mécseseket gyújtva
elbúcsúztunk egymástól. Úgy gondolom, a részt-

vevõ gyerekeknek ez a találkozása a Vértanúkkal
mélyen az elméjükbe és remélhetõleg a lelkükbe
ivódik. Nem tananyagként. A haza élményeként!

Az 1956-os városi ünnepség október 21-én,
pénteken 17 órakor kezdõdik a Közösségi Ház-
ban. Október 22-én, szombaton kb. 17:30-17:45
tájban, a zamárdi focimeccs végsõ hármas síp-
szavát követõen Szabadságharcosok útján-emlékfu-
tást tartunk a futópályán. A táv 1956 méter lesz.
Ha esik az esõ, halasztunk, a pótidõpont 23-a,
16:30. E l õ z e t e s  j e l e n t k e z é s t  k é r n é n k
(sms: +36303325009, vagy email: zamardi
@tourinform.hu, Zamárdi Tourinform-messen-
ger), mert a résztvevõknek kedveskedni szeret-
nénk, s erre elõ kell készülni.

Gál Péter (kh)
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Czigány György meghatározó alakja a magyar irodalmi és közéletnek.
Elsõsorban a Ki nyer ma? rádiómûsorból ismerhette meg az ország, de
kiváló író, költõ, zenetudós is.

Erkel Ferenc és József Attila-díjas magyar író, költõ, újságíró, mûsor-
vezetõ, Érdemes mûvész, a Magyar Televízió mûvészeti fõszerkesztõje
volt. Megkapta többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag-
keresztjét, a Príma Primissima díjat,  Magyar Örökség díjat, a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.

Feleségével, Simon Erikával - aki szintén író - ezer szállal kötõdnek
Zamárdihoz, hosszú ideig Zamárdiban töltötték a nyarakat.

Errõl a kötõdésrõl beszélgettem Czigány Györggyel egy augusztusi dél-
utánon.

MZs: - Nagyon boldog születésnapot kívánok, hisz nemrég ünnepelte a 91. születésnapját.

Cz.Gy: - Igen, köszönöm szépen. Kicsit kifelé megyek a divatból már, de amennyire lehet, még
aktív vagyok. Bár romlott a szemem, ezért, ha valamilyen szereplésem van, mivel nem tudom ott
a helyszínen olvasni, ezért meg kell tanulnom. Ez jól karbantartja az agyat. Így kellett tennem
nemrég a Rádióban a Versmaratonon, mely József Attila születésnapjához kötõdött.

- Leginkább a Zamárdihoz, a Balatonhoz való kötõdésérõl szeretném kérdezni. Hogy került
Zamárdiba? Miért pont ide?

- Budapesten születtem, Gyõrben nõttem fel elég szegény körülmények között. Hallottam ugyan
a Balatonról, de ez csak egy ugyanolyan távoli dolognak tûnt, mintha a Csendes-óceánról beszél-
tek volna. Pestre kerültünk, jött a háború. A háború után egyik osztálytársam meghívott engem a
Zamárdiban lévõ nyaralójukba. Nem emlékszem már, hogy hol volt, de közel a vízparthoz. Még
füves, sáros part volt. Jöttem le a vonaton, kíváncsian vártam a Balaton látványát. Párás, fényes
nap volt, s mikor megpillantottam a tavat, úgy láttam, hogy megy egy csónak, de mintha az égen
ment volna, annyira összemosódott az ég és a víz. Ez az érdekes impresszionista kép volt, amit elõ-
ször megpillantottam a Balatonból. Másnap vitorlázni mentünk, s végleg beleszerettem. Még nem
tudtam, hogy a sorsom sok évtized múlva gyakrabban köt ide. Széplakra is sokat jártunk, mert ott
volt a Rádió-Televízió üdülõje, Szigligeten is sok idõt töltöttem az írók alkotóházában.

- Aztán hogy alakult sok évtized után ez a kapcsolat Zamárdival?

- Megismerkedtem 2. feleségemmel, Erikával, aki velem is készített egy könyvet, ami olyan jól si-
került, hogy végül összeházasodtunk. Nekik itt volt nyaralójuk, gyakran jöttem ide. Az esküvõnk
is itt volt, Kocsi György plébános esketett bennünket. Jó barátunk lett, kedves, okos, mûvelt pap,
jó teológus. Ha itt vagyunk, néha találkozunk.

- Úgy tudom, Erikáék kertszomszédja is egy híres személyiség volt.

- Igen, Kocsis Zolival szomszédok voltak, könyvet is készített vele. Én akkor ismertem már, de kö-
zelebbi barátságban nem voltunk, mert bár tüneményes ember, muzsikus, zongorista volt, más vi-
lágban éltünk. Zamárdiban azonban gyakran találkoztunk baráti körben, ilyenkor ott volt velünk
Csákovics Gyula polgármester is.

Egyre gyakrabban jöttünk Zamárdiba, nemcsak eseményekre, hanem nyaralóként is. A lányom
(Czigány Ildikó, pilóta- a szerk.) is megszerette, ha a Balatonra jön, mindig itt fürdik, szerinte itt
a legjobb. Kötõdni kezdtünk családilag Zamárdihoz.

Volt itt irodalmi estünk Medveczky Ádám karmesterrel, akivel korábban Erika könyvet készített.
A templomban is volt egy ilyen esemény. Erika és Kocsi György interjú-kötetébõl is idéztünk, ki-
csit orgonáltam is. Nagyon érdekes ez az egyedülálló francia barokk orgona itt Zamárdiban. 

Interjú Czigány Györggyel
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Volt úgy, hogy majdnem egész évben itt voltunk, kivettünk egy kis lakást fent a „falu” tetején (Szi-
li Ritáéknál), itt karácsonyoztunk, úgy éltünk, mint a zamárdiak. Nemcsak vendégként vagyunk
itt, hanem tényleg úgy érezzük magunkat, hogy ide hazajárunk.

- Szerettem volna, ha ezt elmondja, hiszen nem biztos, hogy tudják ezt, akik fõleg a Ki nyer ma?
mûsorból emlékeznek önre.

- Igen, ez volt a legnépszerûbb mûsorom.

- Az is hallgatta, aki nem szerette a komolyzenét.

- Igen, ezért jött létre, hogy olyanokat érintsen meg, akiknek fogalmuk nem volt arról, hogy õket
ez érdekli. A kíváncsiságot szerettük volna felkelteni a komolyzene iránt. 1969-ben kezdõdött.

- Mikor lett vége?

- Hivatalosan talán 2007 körül, akkor már nem volt olyan népszerû. Amikor sokkal kevesebb rá-
dió és tv adó volt, mindenki ezt hallgatta más lehetõség híján. Egyszer eljött az Astoriába egy
nyírségi raktáros ember, s elmesélte, hogy aratás közben a hátán volt a táskarádió, s a Ki nyer
ma? mûsort hallgatta. Nekem az volt benne a legcsodásabb, hogy az értelmiségitõl az úgyne-
vezett legegyszerûbb emberig mindenki hallgatta.

- A kérdéseket ön állította össze?

- Mindig az állította össze, aki vezette. Hozzám kötik, de legalább 12-en vezettük: Antal Imre,
Zsoldos Péter, Némethy Attila, s még jó páran. 

- Irodalmi munkásságát befolyásolta a Balaton? Kikkel ismerkedett meg a Balaton környékén?

- Hogyne. Sokakkal készítettem interjúkat, rádió-és tévémûsorokat. Illyés Gyuláéknál többször
voltam Tihanyban, aztán Borsos Miklóséknál, Németh Lászlóéknál, Simándi Jóskánál az észa-
ki parton, fontos kapcsolat volt Fodor András. Lellén volt a Kossuth-díjas zeneszerzõ Farkas
Ferenc, vele is készítettem tv-mûsort.

- Milyennek látja Zamárdit ahhoz képest, amilyen volt?

- Szeretjük ezt az atmoszférát. Persze más itt lakni, mint csak nyaralni. Nekünk minden tetszik,
szépen kiépült a part, látjuk az újdonságokat, most például a Mária-szobrot. Szép strandok, le-
járók. Egy valami van, amit inkább játékosan jegyzek meg, hogy bonyolult a fizetõparkolás. Ér-
tem, miért történt, csak nekem kissé bonyolult. Ritkaság a 3 km hosszú szabad strand, ez óri-
ási elõny.

- Hol tölti a napjait?

- Hol Budán, hol Szekszárdon, Erika szüleihez közel.

- Mûvészetekkel foglalkozik? Ír? Zenél?

- Igen, zongorázom, még mûsoraim is vannak. Az Óbudai Társaskörben, ill. a Marczibányi Té-
ri Mûvelõdési Házban kicsit Ki nyer ma?-szerû. Élõzene van, kicsit hangverseny, közben fel-
adok kérdéseket, melyek kapcsolódnak a zenéhez. Keverve van irodalommal, Szalóczi Pál té-
vébemondó gyakran jön felolvasni. Nemrég Piros Ildikó volt a vendégem.

- Reméljük, sikerül Zamárdiban is egy ilyen estet összehoznunk. Mit üzen a zamárdiaknak, mit
írjak a Hírmondóba?

- Szeressék a várost, a vízpartot, ezt a hangulatot. Érdemes megbecsülni, mert ilyen csodaszép
szabad strand kevés helyen van. Sokkal zordabb helyeken élnek emberek, s ott is meg kell ta-
lálni az élet örömeit. Itt ez talán sokkal könnyebb, ki kell ezt a csodás adottságot használni.

- Köszönöm a beszélgetést, nagyon jó egészséget kívánok!

Matyikó Zsuzsa
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Czigány György

Parton, kerékpárral

Küllõk, fémek arany extázisának 

percére az ég  tüzei leszállnak, 

viszi, a napfényt ülteti a vázra, 

mind elvész amit elhagy, nem néz hátra,

elõtte fut  s bukfencezik a nap, 

tûntében  part és lomb utána kap: 

messzi vizeken villan a kerékpár, 

tapos,  az ezüst rónákig elér már 

özönvíz-ragyogásban kerekezve 

lobog s térdig merül a végtelenbe, 

sejti, hogy ami most történik rég volt      

szoknyája felhõ, kabátja az égbolt,  

a küllõk szikráit nevetve hordják.

Ott van s nem látom.

Nincs más, csak mennyország.  

Kilencven után

Szívében az öröklét.
Nem használja az öklét.

Ha szétszórják hamvait,
sorsát épen hagyja itt.

Nem öreg a képzelet.
Nem búcsúzik: ég veled!

Ha látja, ha nem látja,
az Isten a barátja.

Erõs és friss, fiatal,
amit csak néz, diadal!

Vágtat, mint a gyorsvonat,
vele kamasz gondolat.

Akár élt is, akár nem,
hitvese lehet Carmen

és görög lány: alszik a
parton szelíd Nausikaa,

vagy Liu, rabszolgalány,
hallgatag és halovány,

együtt mind egy feleség,
õ van vele meg az ég.

Testben áldott öröm vét,
kezdõdik az öröklét.



2022.09.24-én rendeztük meg a Tájház udvarán a VII. Madárijesztõ, házi lekvár és háziszörp készítõ verse-

nyünket. 

A szép õszi idõben sokan látogattak el rendezvényünkre, melyen a versenyek mellett lehetõség volt Gubányi

Katival kézmûves foglalkozáson részt venni, „mezítlábas parkunkban” -többek között- szõlõt taposni, kukori-

cát morzsolni, népi ügyességi játékokat kipróbálni.

Tagjaink felajánlásainak köszönhetõen a délelõtt folyamán palacsinta, sütemények, házi szörpök várták a lá-

togatókat, kicsiket és nagyokat. Ebédre pedig egy tányér gulyáslevessel vendégeltük meg a résztvevõket. Ismé-

telten egy nagyon jó hangulatú, vidám napot tudhatunk magunk mögött.

A versenyszámokban az elsõ három helyezettet díjaztuk, valamint a zsûri különdíjakat is kiosztott:

Lekvár - 10 nevezõ volt, összesen 23 lekvárral

1. Kajdi Tiborné -  füge

2. Bemné Dr. Schneider Mária – õszibarack

3. Schwarcz Béláné – eper

Különdíj:
Dr. Kaveczki Andrea – étcsokoládé-meggy
Döme Tamás – eper
Gábor Krisztina – eper

Szörp  - 2 nevezõ, 3 szörppel.

1. Kalmár Imréné – szeder

2. Bemné dr. Schneider Mária – bodza

3. Bemné dr. Schneider Mária – sárgabarack

Madárijesztõ:   7 madárijesztõ készült a versenyre

1. Csapat munkás: - Elsõ osztályosok –

Boszorkányos Õszanyó nevû madárijesztõje

Egyéni: Elter Gréta, Helga és Debreczeni Jázmin – 

Aranyos Zselyke nevû madárijesztõje

2. Lakásotthonos Gyerekek – Lajos nevû madárijesztõje

3. Perényi Anna – Lili nevû madárijesztõje

Különdíjasok:

Juhász Levente Géza – Madi-val, a madárijesztõvel

Pisztl Illangó -  Pista nevû madáijesztõje

Székely Brigitta – Panna nevû madárijesztõje
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NABE hírek

Ezúton is köszönjük a sok fela-

jánlást, segítséget:.

Berkes Ferencné Ági,

Gábor Krisztina,

Tóth Józsefné,

Hirsch Judit,

Kajdi Tiborné,

Kajdi Mónika,

Szabó Jánosné Erika,

Cziglényiné Molnár Katalin,

Juhászné Herczeg Anikó,

Halász Józsefné Ági,

Kiss Gyuláné,

Papp Istvánné,

Szabó Józsefné,

Szabados Tiborné,

Olasz Lajosné,

Bartus István és neje,

Schwarc Béláné,

ifj. Schwarc Béla,

Bemné dr. Schneider Mária,

Kalmár Imréné,

és mindenkinek, aki valamilyen

módon hozzájárult a rendezvény

lebonyolításához.

Schwarcné Reichert Ildikó

NABE Zamárdi csoport
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KIÁLLÍTÁS

Szeptember 10-én 17 órai kezdettel került megrendezésre a Zamárdi Plain-Art Alkotócsoport 4. záró kiállí-
tás rendezvénye.

Nagy Ágoston konferálása után Puskás Jenõ mondott szakmai nyitóbeszédet. Ezután következett a pompás
mûvészekbõl álló mûsor. Nagy Noémi gyönyörû zongorajátékát Szakáli Anna versei követték, majd a bajai
Bruttyó Ádám zongoráján csendült fel Liszt dallama, majd Hegedûs Károly Vecsésen élõ költõ szavain meren-
gett el a közönség. Az elõadás elsõ részét Nagy „Guszti” zongorán elõadott népzenéje és Charlie egyik örök-
zöld slágere zárta.

A húsz perc szünetben az érdeklõdõk megcsodálhatták az alkotásokat, melyet Keczán Béla és Fehér Imre fes-
tõmûvész, Huszár László népi fafaragó mester, illetve Oláh Erika és Eizenmayer Jenõ tûzzománc mûvész ké-
szítettek.

Ezek után a Magyarul a Világ körül trió debütáló koncertje következett. A Mathias Rex zenekar retró dalai
táncra invitálták a közönséget, végül Indián Joe (Dudás Zoltán) és két társa gitáron kápráztatta el a jazz-blu-
es kedvelõket.

Nagyon vidáman, jó érzésekkel telve indult haza késõ este a hatvan fõs közönség.

Külön köszönet a Polgármesteri Hivatalnak a támogatásért, illetve a Közösségi Háznak a helyszín biztosításá-
ért.

Fehér Imre 
szervezõ
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„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület hírei

Élményt nyújtó kiállításmeg-
nyitó és irodalmi mûsor
résztvevõi lehetnek azok, akik
2022. október 15-én, szombat-
on 16 órakor jelen lesznek a
Közösségi ház eseményén.
Pár évvel ezelõtt a budapesti
Krúdy-kör már szerepelt
városunkban (még a járvány

elõtt). Azóta vártuk az alkalmat, hogy ismét
élhessünk a meghívásukkal. A Krúdy-kör elnöke,
Németh Nyiba Sándor a Magyar Kultúra lovagja
hozza el csapatát, aki egyben a kiállítás meg-
nyitója is lesz.

Ugyancsak a Krúdy-kör tagja, és most
mutatkozik be elõször M. Simon Veronika
tanítványaként Zamárdiban, de immár önálló
mûvészként, Szentpéteri Tóth Márta Siófokról,
akinek már több önálló kiállítása volt különbözõ
városokban, településeken. 
A kiállítás zenei betétjét ezúttal Németh Gábor
(szintén siófoki) harmonikamûvésznek köszön-
hetjük. Nagyon sokan szeretjük a harmonika
hangját, öröm lesz számunkra, ha egy jeles ember
játékában gyönyörködhetünk..
A kiállítás megnyitóján Szentpéteri Tóth Márta
egyik festményét tombolára bocsátja. A tombola-
jegy minden betérõ számára ingyenes. Az elõadás
hossza másfél óra lesz. Elõadóink, a hallhatóság
érdekében mikrofont használnak! 

Elõzetesen jelezzük: az eseménynaptárunkban
2022. november 26-ra, szombatra jelzett irodalmi
eseményünk idõpontját a képviselõ-testület Kö-
zösségi ház használatára vonatkozó döntésének
megfelelõen módosítjuk.

Eseménynaptárunk megtalálható a
VersMondó2020, A mi Zamárdink és a Berkenye
Alkotókör Facebook-os oldalakon. Az egyes ese-
ményekrõl külön plakátokat helyezünk ki.

2022. október 4. 

Szani

Szakáli Anna:
BALATON-PARTI VÁROS

Gyökerek ágaznak belõlem,
tested magasba tartom,
mint égig érõ koronát törzse,
hogy belõlem újra és újra kihajtson.
S ezernyi élet teremjen közte,
míg múló idõ vésõdik agyamba,
táplál, mint csírázó mag földje,
és rejt, mintha fészket takarna.
Élni, szeretni az élet
forrongó, eleven változását.
Szeretni: házat, hazát, földet,
egy várost, mely az enyém.
Mámorban járom a partot,
õrzöm a rózsakert álmát,
mely rejt ezer boldogságot,
emléket, békét, ifjúságot.
Érzem ma is - milyen bohóság -
szerelmek, rózsák illatát.
Szeretem kopott köved,
öreg platán sötét árnyát.
Õsszel rugdosom önfeledten,
zizeg a platánlevél halma,
barna szõnyeg, barna illat,
bokáig süppedek az avarba.
Szeretem a szikrázó jég
rianástól döndülõ hangját,
télbe rejtett sirálycsapat röptét,
este a kihalt, csendes utcát.
Vagy talán a Fõ tér ejt rabul,
hol virágágyás színei között,
szoborba öntve õsök várnak?
Hol mélázva, mint megkötözött
Lépdelek be az álmos délutánba,
hol újra s újra megcsodálva,
mint méhkasban lapuló sejt,
a víztorony õsi formát rejt.
Ami volt, megkopott, ósdi már
- negyven év, majdnem emberöltõ -
Casa Perla* lett a török magtár.
A változás új törvény-idõ.
Tények sorjáznak egymás után,
idõnként a város is új arcot ölt,
mint ifjú asszony, ki szerelmet vár,
arcát szépíti, s új ruhára költ.
Jó itt ülni, nézelõdni csendben.
Bennem él a régi város.
Az új utak, terek emléke
egyszer majd gyermekemben.
Szökõkút vízébe lógatom kezem,
kék medencében is zöldmoszat él
- gondolom- s arcom, felüdülést várva
fordítom a szálló vízpermet halmazába.
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET

IDÕPONT VÁLTOZÁS!
2022. október 10. helyett október 28-án, pénteken ½ 5 órakor találkozunk a Közösségi Házban. Dr.Rápolti
Ildikó reumatológus fog elõadást tartani. Készüljetek kérdésekkel, melyekre a doktornõ szívesen fog vála-
szolni.
2022. november 14-én  Kopranovics Magdolna dietetikus tart elõadást 17 órakor.”Étkezési szokásaink hatása
az egészségünkre „ címmel. 
December 3-án,  szombaton Dr.Csellák Zsuzsa bõrgyógyász,onkológus fog elõadást tartani. Idõpontot még
egyeztetjük.
Szeptember hónapban ismét elindult a gerinctorna. Minden héten kedden ¼ 4-1/4 5- ig tart. Mindenkit
szeretettel várunk. 
Szeptember 22-én Dr.Perjés Gábor urológus fõorvos tartott elõadást az „Egészséget
veszélyeztetõ,figyelmeztetõ jelek” címmel. Elõadását az inkontinencia kialakulásával, kezelésével kezdte.

A Siófoki Kórházban különbözõ kezelést alkalmaz-
nak gyógyítására ( gátizom ingerlés,stb). 
Az ilyen betegségben szenvedõknek nagyon fontos vi-
zelési napló vezetése. Ez fontos információkat nyújt a
háziorvosoknak. Mind a férfiak, mind a nõk részére
mûtéti megoldás létezik (pl: szalagplasztika,lézeres
kezelés,mágneses lökéshullám kezelés). Fontos, hogy
legyünk egészségtudatosak. 
Figyelmeztetõ jelek: pl: mellben csomó észlelése,de-
rékfájás,hasi görcsök,íngyulladás,80 feletti pulzus, csí-
põ fádalom,nátha ,orrfolyás, magas vérnyomás,stb.
Ezekben az esetekben a háziorvost fel kell keresni.Az
évente végzett „nagylabor” sok betegségre ad infor-
mációt.
Évente  menjünk  el  szûrõvizsgálatokra! ( Mellkas-
szûrés, melanoma szûrés, évente szemészeti vizsgálat -
szürkehályog, zöldhályog idõbeni felismerése érdeké-
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ben-, nõgyógyászati szûrés, évente a
székletvér vizsgálat,prosztata vizsgá-
lat. Sajnos a férfiak úgy gondolják,
hogy nekik nem szükséges szûrésekre
menni, eltitkolják betegségüket.
Ebben az évben ismét szerveztünk
prosztata szûrést. Idén 53 fõ jelentke-
zett. A szûrésre október 8-án került
sor a Közösségi Házban. Mivel a vizs-
gálathoz egy csepp vérre van szükség,
remélem legközelebb még többen je-
lentkeznek.

Perge Kriszta

CSOPORTOS,KÖZÖSSÉGI
GYERMEKÜLDÜLTETÉS GYÖKEREI
ZAMÁRDIBAN

1928 után Zamárdiban is megkezdõdött az éven-
te rendszeresen visszatérõ nyári csoportos gyer-
meküdültetés, az üdülõk építése/átadása a sze-
gény családokban élõ gyermekek, árvák és félár-
vák számára. A budapesti vallási közösségek (ró-
mai katolikus, református, evangélikus, stb.) egy-
házközségek kezdeményezték, majd állami, vala-
mint magán befektetõk is bekapcsolódtak a nya-
raltatásba, az oktatásba és nevelésbe.

A betegségben, alultápláltságban élõ családok
szívesen küldték el gyermekeiket egy-két hétre
nyaralni ingyen vagy jelképes összegekért
Zamárdiba és a többi Balaton környéki települé-
sekre. 

A rendelkezésre álló források alapján elmondha-
tó Zamárdi községrõl, hogy élen járt ebben, 500-
1200 gyerek fogadásába kezdett két helyen is. Az
államilag/fõvárosilag épült gyermeknyaraló há-
zakban képzett tanítók/tanárok oktattak és nevel-
tek, valamint felügyeltek. Sõt orvosi ellátásban is
rendszeresen részesültek a bentlakók (ld.: Dr.
Leviczky Károly is: Zamárdi Hírmondó 2021.06.
26. old.). A községben két óriási fogadóközpont
vezetett minõségben és mennyiségben országo-
san is. Így például: Horthy Miklós Gyermek Üdü-
lõtelep és a Horthy Miklósné Állami Gyermek-
üdülõ, melyek az  egész országban ismertek és hí-
res intézményekké váltak. 

Ezekhez állami, székesfõvárosi források, vala-
mint magánszemélyek megtakarításai és rendsze-
res befizetései is hozzáadódtak. E nagy feladat-
hoz Zamárdi lakói és nyaralói is beleadtak, vala-
mint baráti és segítõ kezüket is nyújtották. Szíve-
sen besegítettek a lakók/nyaralók az agapék elõ-
készítésébe, jelentkeztek stabil aktivistának, akik
heti egy-két alkalomra is jöttek. Segítségüket/jó-
tékonyságukat a gyermekotthonok csemetéi hálá-
san köszönték.

Közgazdaságilag pedig a község is nyert, nemcsak
szeretetgyakorlásban, hanem munkalehetõség
adódott, s kialakult a helyi keresleti piac is. Az
1929/33-as nagy világgazdasági válság alatt és azt
követõ években a környék termelõi/vállalkozói
számára sem volt utolsó szempont.

Az állandó lakók és ideiglenes nyaralók szeretet-
tel tapasztalták meg annak a hangulatát és közös-
ségi erejét, hogy termésükbõl, ennivalójukból vi-
tamint és táplálékot hozhattak a közös gyermek-
üdülõs agapékra. Sõt voltak olyan kertek, ahol a
gyümölcsfákat a kerítés közelébe ültették vagy az
árokpartra, hogy a sorban vonuló „árvák”szedje-
nek belõle. A kísérõ nevelõk pedig jól tudták,
hogy ezeknek a gazdáknak a szíve olyan, hogy
még pár szóval kínálták is a gyermekszüretelést.
A nebulók pedig mindig a napszaknak megfelelõ-
en beköszöntek a „tulajnak”, és a végén megkö-
szönték a gyümölcsszedést/sütiket. A nyitó-és tá-
borzáró rendezvényekre enni- és innivalóval já-
rultak hozzá a gyermekek büféasztalának a feltöl-
téséhez.
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Így a két világháború között, beindult „nagy-
üzemben” Zamárdiban is a Balaton melletti gyer-
meknyaraltatás.

Az új korszak kihívásai

1939 szeptemberében Lengyelországot Németor-
szág és a Szovjetunió megszállta. Elindult a len-
gyel hazafiak menekülése Magyarországon át
Dél-és Nyugat- Európába. A lengyel fiatal gyere-
kek Zamárdiban iskolát kaptak a fõvárosi nagy
gyermeküdülõkben. Egy gimnáziumi és egy líceu-
mi szintû oktatási rendszer indult be. Ezzel is gya-
rapodott a község, magyar-lengyel tanítók/taná-
rok állami fizetést kaptak, az intézmény ellátását
pedig a község és a közeli települések biztosítot-
ták. Sajnos a tanévek ritkultak, - német nyomás-
ra- a lengyel iskolát „leépítették”.

A II. világháború után a gyermeküdülõ két „osz-
lopos épületét” államosították, és a Budapesti
Fõvárosi Tanács kapta meg. Ettõl kezdve az álla-
mi gondozott tanulók és óvodások jártak az épü-
letekbe a rendszerváltásig.

1989-tõl a két nagy épület és a parti strandok
nagy része privát kézbe kerültek a fõvárosi tulaj-
donból. Jelenleg a Budapesti Önkormányzat a
Knézits Károly utcai épületet és a József A. utcai
strandterületet õrizte meg tulajdonában.

A legszomorúbb ,hogy a József Attila és az Aradi
utca sarkán lévõ, volt Horthy Miklósnéról elneve-
zett, kétemeletes ingatlan lassan az enyészetté vá-
lik. Magánkézbe került, igazi szégyenfolt a város-
ban. Hogy néz ki az évtizedek óta elhanyagolt
épület?

Az alábbi fotón látható: 

Egy romhalmaz, nem kell magyarázni, baj van a
volt gyermeknyaraló komplexummal. Betört ab-
lakok, bûzlõ szeméthalmok, hajléktalanok fede-
le…A tulajdonos pedig kb. egy évtizede sorsára
hagyta  az ingatlanát!

Az 1950-es és 1960-as években a vakolat pergése
alatt a következõ szöveg még elõkandikált: „Aki
ételt- italt adott, annak neve legyen áldott!” A ne-
hezen olvasható idézetnek kétdimenziós értelme
van/volt: égi és földi!

Fotó: Dr. H.J. 2022. 09. 14.
Dr. Hubai József Ph.D.

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
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Közösségi Ház kisterme
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Tel.szám:  06/30-6915-615

Email:  apostolanna838@gmail.com

Lelkész: Apostol Anna Klára
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Vasárnap:                                8:30
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Hétfõ                                      -----
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Szerda                                     7:30

Csütörtök                              18:00

Péntek                                     8:30

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: Fõ u. 1.

MISEREND

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

Hivatalos idõk a plébánián :
Hétfõtõl-péntekig: 8.00-12:00
Plébánia telefon száma: 84/348-925, 06/30 190 2818

Az temetés esetén változhat a miserend

A Silencio Temetkezés
vállalja temetések teljes körû

lebonyolítását.
Irodáink:

8623 Balatonszárszó, Szemesi utca 3.
8660 Tab, Kossuth L. utca 69. (üzletsor)

8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8.
Ügyelet 0-24h: 06-30-9-567-578

Elérhetõségeink:
06-84-363-311

06-30-9-567-578
info@silenciotemetkezes

www.silenciotemetkezes.hu

POÓS TEMETKEZÉS
Siófok, Semmelweis u. (Kórházzal szem-

beni parkolónál)
Tel.: 06 84/313-678, +36 30/9366-090

+ 36 30/ 1603- 007

Ügyelet Zamárdiban,
az év minden napján:

0-24-ig + 36 30/3366-468

e-mail: poostem@t-online-hu

Halottszállítás, teljes körû temetkezés az
ország területén, sírkõmunkák, koszorúk,

gyászhirdetések.
www.nemzetkozitemetkezes.hu




