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Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves
operát.

A természetnek pompás szinpadán
A primadonna a kis fülmile;
Ki volna, énekesnõk! köztetek
Merész: versenyre kelni õvele

Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben ûlnek ifju ibolyák,
Miként figyelmes hölgyek... hallgatván
A primadonna csattogó dalát.

És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem...
A kõsziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

Eperjes, 1845. április

Petõfi Sándor: Ki a szabadba!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2016. január 25-i ülésérõl

� Október 24.:

- A 2016. évi szezon rendezvényeinek ki-
értékelése

- Helyi rendeletek felülvizsgálata

� November 21.:

- Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-
III. negyedéves teljesítésérõl, tájékozta-
tás az Önkormányzat pénzügyi egyen-
súlyi helyzetérõl

� December 12.

- Zamárdi Polgármesteri Hivatal 2016.
évi munkájáról beszámoló

2. Civil szervezetek, egyesületek, magánsze-
mélyek részérõl beérkezett pályázatok el-
bírálása

� A kt. a 2016. évi költségvetésében a
civil szervezetek, egyesületek részérõl
beérkezett, mûködésre vonatkozó pá-
lyázatok támogatását az alábbi össze-
gekkel állapítja meg:

Máltai Szeretetszolgálat zamárdi csoportja
100.000,- Ft 
Petõfi Sportegyesület 6.500.000,- Ft 
Polgárõr Egyesület 600.000,- Ft 
Egészségõr Egyesület 70.000,- Ft 
NABE zamárdi csoportja 200.000,- Ft 
Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület
1.100.000,- Ft 
A Váci Autó SE és a TravelInfo Egyesület mûkö-
dését nem támogatja.

� A kt. a 2016. évi költségvetésében a
civil szervezetek, egyesületek, magán-
személyek részérõl beérkezett, kulturá-
lis rendezvények megszervezésére vo-
natkozó pályázatok támogatását az
alábbi összegekkel állapítja meg:

Tálos Ágota 800.000- Ft
Egészségõr Egyesület 500.000,- Ft 
Bodrogi Éva 100.000,- Ft 
NABE zamárdi csoportja 600.000,- Ft 
Zamárdi Baráti Kör 200.000,- Ft 
Váci Autó SE � vitorlás tábor, és egyéb progra-
mok 600.000,- Ft 
EVMA Bt � Svert kupa 250.000,- Ft
Bácskai utcai vállalkozók, zenepavilon 800.000,- Ft 
Színjáték Drámastúdió 150.000- Ft

1. Zamárdi város Önkormányzatának 2016.
évi munkaterve

A képviselõ-testület a munkatervet elfogadta.

� A képviselõ-testület a munkatervben meg-
határozott idõpontokban tart ülést, amely
általában a hónap utolsó elõtti hétfõi nap-
ján, 1500 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal (Szabadság tér 4.) nagytermében. 

� Az ülések nyilvánosak, melyet a Zamárdi
TV vágatlanul, felvételrõl közvetít, zárt ülé-
seket a törvényben és az SZMSZ által
meghatározott esetekben kell tartani.

� Április 25.:

- Az idegenforgalmi szezonra való felké-
szülés

- Javaslat a 2015. évi zárszámadás elfo-
gadására, és a pénzmaradvány jóváha-
gyására, tájékoztatás az Önkormányzat
pénzügyi egyensúlyi helyzetérõl.

- Balaton-parti szolgáltatások fejlesztése
(Egészségõr Egyesület)

� Május 23.:

- Tájékoztató a településen végzett szoci-
ális és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról

- Tájékoztató Zamárdi közbiztonságának
helyzetérõl, valamint a Zamárdi Polgár-
õr Egyesület és a Közterület-felügyelet
munkájáról

- A Balaton-part biztonságosabbá tétele

� Június 27.:

- Külterületi utak állapot felmérése

� Szeptember 15.:

- Beszámoló a 2016. évi költségvetés I.
félévi végrehajtásáról, tájékoztatás az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi
helyzetérõl

� Szeptember 26.:

- Zamárdi Baráti Kör éves beszámolója
- NABE Zamárdi Csoportja éves beszá-

molója
- Egyesület Zamárdiért éves beszámolója
- Egészségõr Egyesület éves beszámolója
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A kt. a 2016. évi költségvetésbõl felhal-
mozási célú kiadás fejezet alatt az
alábbi támogatásokat biztosítja:

Petõfi SE 2.300.000,- Ft (TAO pályázat önrész)
Berkenye kör 120.000,- Ft
Zamárdi Nõi Kar 300.000,- Ft

3. Szabadság téri mûalkotás

A kt. egyetért a Szabadság téren a Magyar fájda-
lom szobor mellett elhelyezendõ mûalkotással, me-
lyen a Balaton szíve logó kerüljön elhelyezésre. A
Margó-szobor mellé egy tájékoztató tábla kerüljön
kihelyezésre.

4. Somogy Megyei Rendõr - fõkapitánysággal
együttmûködési megállapodás

A kt. megtárgyalta a Somogy Megyei Rendõr - fõ-
kapitánysággal kötendõ együttmûködési megállapo-
dást 2016. évi szezonra vonatkozóan, és annak
megkötésével elvi szinten egyetért.
Az együttmûködési megállapodás aláírása elõtt to-
vábbi egyeztetéseket kíván folytatni a Somogy Me-
gyei Rendõr - fõkapitánysággal.
A  nyári szezonra 4 db kerékpár beszerzését tá-
mogatja.

5. Sport tér rendezési koncepciója

A kt. megtárgyalta a Sport tér rendezési koncepci-
ójával kapcsolatos elõterjesztéseket, és a �B� válto-
zatot fogadja el (az árusító helyek a jelenlegi meg-
szokott helyhez közel, a díszkút és a sportpálya
kerítés között, illetve a kerítés elõtt L alakban el-
helyezve egyfajta �piacteret� hoznának létre. Ennek
elõnye, hogy a tér zöldfelületi karaktere nem sérül,
a piactér mégis jól látható és megközelíthetõ.

6. Rendeletek módosítása
- SZMSZ módosítás
- Adózásról szóló rendelet (iparûzési adó)
- Szociális rendelet 
( A rendeletek a www.zamardi.hu honlapon
megtalálhatók).

7. Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesít-
ményértékelési célok meghatározása

Kiemelt célok:

1. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos válto-
zására, a kihirdetésre kerülõ új jogszabályokra a
köztisztviselõknek folyamatosan bõvíteniük kell a
szakmai ismereteiket.

2. Kiemelt feladat a szolgáltató közigazgatás jelle-
gének erõsítése, különös tekintettel az ügyfélköz-
pontú, ügyfélbarát, az ügyfél- elégedettséget javító
ügyintézésre.

3. Figyelmet kell fordítani a Polgármesteri Hivatal
belsõ szervezeti hatékonyságának növelésére, a mû-
ködés költségeinek racionalizálására.

4. A Polgármesteri Hivatalban a jogszabályi köve-
telményeknek megfelelõ, magas színvonalú emberi
erõforrás-gazdálkodásra kell törekedni. Ennek során
kiemelt hangsúlyt kell helyezni �az éves képzési
ütemterv alapján � a meglévõ munkatársak képzé-
sére, továbbképzésére.

5. Folyamatosan figyelni kell � a szakterületi fel-
adatokkal kapcsolatban felmerülõ � pályázati
lehetõségeket, és a pályázatokkal elnyerhetõ forrá-
sok felhasználásában rejlõ lehetõségek optimális ki-
használására kell törekedni.

6. Törekedni kell a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal, a Járási hivatallal, Megyei Kormányhi-
vatallal, az illetékes szakhatóságokkal történõ meg-
felelõ együttmûködés és kapcsolattartás kialakításá-
ra.

( Az egyéni szakmai célokat a köztisztviselõk te-
kintetében a jegyzõ, míg a jegyzõ tekintetében a
polgármester határozza meg.) 

8. 2016. évi médiaterv

A kt. a 2016. évi médiatervet elfogadja. A
2016. évi költségvetésben a szükséges 5.170
M Ft-ot biztosítja a Tourinform Iroda költ-
ségeihez.

9. Hirdetõtáblákkal kapcsolatos döntések

A kt. a településen lévõ hirdetõtáblák közül
az Endrédi utcában lévõt kéri elbontani a
GAMESZ által, továbbá egy darab zárható
hirdetõtábla kerüljön kihelyezésre a Kaland-
park elõtti területre.
Az ez évi költségvetés terhére a Táncsics
és Klapka utcákba egy-egy normál hirdetõ-
tábla kihelyezését jóváhagyja.
A civil szervezetek részére az ez évi költ-
ségvetés terhére biztosít kettõ darab zárha-
tó hirdetõtáblára összeget a bekért árajánlat
alapján, melyek kezelését a civil szervezetek
vállalják. A hirdetõtáblák helye: Közösségi
Ház, CBA elõtti terület.

10. Általános iskola buszköltségeinek biztosítá-
sa 2016. évben

A kt. az idei évi költségvetés terhére az ál-
talános iskolások lengyelországi utazására
(január vége, február eleje) vonatkozóan az
autóbusz költségeit biztosítja, mely az aláb-
bi: 537.500 Ft + helyi közlekedés díja 300
Ft/km, összesen 659.700,- Ft. A képviselõ-
testület a fenti összeget kiegészítve, össze-
sen 1.000.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi

�
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költségvetésében az általános iskola évköz-
ben felmerülõ busz költségeinek biztosításá-
ra.

11. Tájház 2016. évi beruházásai 

A kt. 2016. évben a tájháznál a kerítést és
a kemenceépítést kívánja megvalósítani sa-
ját erõbõl. Amennyiben ezek engedélykötele-
sek, úgy a tervköltséget is biztosítja hozzá.
A tájháznál tervezett további beruházásokra
pályázat keretében kerüljön sor.

12. Zamárdi kertmozi környezeti zajmérésének
árajánlata
A kt. az idei évi költségvetés terhére bizto-
sítja a zamárdi kertmozi (2103 hrsz) kör-
nyezeti zajmérésére vonatkozó árajánlatban
szereplõ 300.000,- Ft+ÁFA összeget.

13. Zamárdi Baráti Kör javaslatai

A kt. megtárgyalta a Zamárdi Baráti Kör
javaslataira vonatkozó bizottsági javaslato-
kat, és az alábbiakat az idei évi költségve-
tés terhére biztosítani kívánja:

�  A Kiss Ernõ utcára nyíló keresztezõ-
déseknél figyelem felhívó felfestések,

� a parti konténerek környezetében
hidegvizes tusolók kialakítása, 

� 1 db kutyafuttató kialakítására ár-
ajánlat kérése, ezt követõen a hely-
szín kiválasztása,

� kerékpáros útvonal mentén �biker -
point-t üzemeltetése vállalkozók be-
vonásával, egységes arculattal és
szolgáltatásokkal. Az ehhez kapcsoló-
dó szórólapok nyomdai munkája, az
egységes jelölõ táblák elkészíttetése
a biciklis útvonalhoz és a �biker-pon-
tokhoz, valamint a folyamatos pro-
paganda és bevezetés.

14. Nyári szezonban tapasztaltak megtárgyalá-
sa, Gál Péter és Elter Imre képviselõk ja-
vaslatai

� A Kossuth köz szervesen kapcsolódik a
Kossuth és Rákóczi utcákhoz, így a kétirá-
nyú forgalom visszaállítása a pályázati köte-
lezettség ideje alatt nem lehetséges.

� A Rákóczi utcában a meglévõ utcai szemét-
tárolók darab száma maradjon meg a téli
idõszakban is.

� A kt. a GAMESZ a Wellamarin Szálloda és
Kerámia társasház közötti önkormányzati
területre egy normál öltözõ lehelyezését
tartja szükségesnek a szezonig.

� Egyetért a nyilvános wc-k elõterébe para-
fatáblák kihelyezését tájékoztatási, reklámo-
zási célokra. A táblákat a GAMESZ helyez-
ze ki.

� A Jegenye téri Dessewffy utcaszakasz észa-
ki oldalán, ahol most egy nyírfaliget van, a
bizottság javasol kialakítani egy �Ustrzyki
Dolne�-parkot. A részletek kidolgozásával
bízzák meg Gál Péter képviselõt.

� Az Orgona utcai strandra történõ behajtás
megoldását határozza meg közösen a Siófo-
ki Önkormányzattal, illetve amennyiben le-
hetõség van rá, a vízibiciklik más irányban
történõ lerakását a szezon kezdetén. Kéri,
hogy a GAMESZ a volt minigolf helyén lé-
võ hiányzó facölöpöket pótolja.

� Kéri, hogy a GAMESZ a Fecske köz végén
egy kutyafürdetést tiltó táblát tegyen ki a
szezon kezdetéig.

� Az üdülõterületen lévõ, lesüllyedt akna fed-
lapok megemelése, kijavítása szükséges. 

� A 30 méteres parti sávban hiányzó, dohány-
zást tiltó feliratok, matricák pótlása szüksé-
ges.

� A parti öltözõknél kerüljön a GAMESZ ál-
tal kihelyezésre kisebb hirdetõtábla, amelyre
az egyéb, nem önkormányzati hirdetéseket
fel lehet helyezni. A reggeli szemétszedés-
nél figyeljenek oda, hogy az oda nem illõ
hirdetések leszedésre kerüljenek. 

� Javasolja a parti orvosok részére egy EKG -s
defibrillátor beszerzését, az idei évi költség-
vetés terhére.

� A Sport téren lévõ, nem mûködõ szökõkút
a tér rendezésével kerüljön megoldásra (a
kõgolyó eltávolítására).

� A GAMESZ helyezzen ki a Kiss Ernõ utcá-
ban 10 db szeméttárolót.

� LED-es információs tábla beszerzésére a hi-
vatal kérjen árajánlatot.

15. Zamárdi, Kiss Ernõ utcában lévõ fûzfa
kivágásának engedélyezése

A kt. jóváhagyja a Zamárdi, Kiss Ernõ ut-
cában lévõ fûzfa (GAMESZ által már ko-
rábban visszavágott) kivágását, pótlás elõ-
írásával (Sirály hotel melletti terület).

16. Mucsi Károlyné területbérleti ügye

A kt. Mucsi Károlyné részére engedélyezi a
zamárdi 3441/6 hrsz-ú ingatlan mellett ön-
kormányzati terület bérletét 2019. december
31. napjáig, a helyi rendeletben szabályozott
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díjért. A bérelt terület nagysága 78 m2. 

17. GAMESZ telephellyel kapcsolatos döntés
A kt. az alábbi döntéseket hozza:

- Jóváhagyja a Gamesz telephely bõvítését a
zamárdi 050/3 hrsz. alatti önkormányzati tu-
lajdonú ingatlannak  max. 5000 m2 igénybe-
vételével.

- Felhatalmazza Csákovics Gyula polgármes-
tert, hogy a termõföld ingatlanból max.
5000m2 alapterületû ingatlanrész átminõsíté-
sével, majd termelésbõl történõ kivonásával
kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

- Az eljárásokkal felmerülõ  költségeket
1.300.000.- Ft összegben a 2016. évi költség-
vetés terhére jóváhagyja.

- Hozzájárul, hogy a termelésbõl kivont terü-
let vonatkozásában a haszonbérlõvel a ha-
szonbérleti szerzõdésmódosításra kerüljön.

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete 2016. február 15-i ülésérõl

1. �Margó Ede sétány Eötvös utca � sétány
K-i végszelvénye közötti szakaszának bur-
kolása� tárgyban indított közbeszerzési
ajánlatok bírálata

�Margó Ede sétány Eötvös utca � sétány K-i vég-
szelvénye közötti szakaszának burkolása� �Margó
Ede sétány Eötvös utca � sétány K-i végszelvénye
közötti szakaszának burkolása� közbeszerzési eljárás
során, a képviselõ-testület tagjai név szerinti szava-
zással, 6 igen és 0 nem szavazat mellett az alábbi
eljárást lezáró döntést hozták:
A kt. a �Margó Ede sétány Eötvös utca � sétány
K-i végszelvénye közötti szakaszának burkolása�
tárgyú beruházás elvégzésével az 1. sz. Mélyépítõ
Kft-t bízza meg 17.420.105,- Ft+27 % ÁFA díjért.

2. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tósággal kötendõ együttmûködési megálla-
podás
A kt. 200.000,- Ft, összegû támogatást nyújt
a �Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség
polgári védelmi szakterület mûködési támo-
gatása� címen.

3. Kötelezõ betelepítési kvóta elutasítása

Zamárdi Város Önkormányzata elutasítja a kötelezõ
betelepítési kvótát. A kötelezõ betelepítési kvóta
jogtalan, értelmetlen. Növeli a bûnözés kockázatát
és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultú-
ránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatat-
lan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és
oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy

minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az il-
legális migránsok beáramlását és a kötelezõ betele-
pítési kvótát, védje meg Magyarországot és a ma-
gyar embereket!

4. Zamárdi, Petõfi utca 1. szám alatti önkor-
mányzati ingatlan bérbe adása

A kt. a Zamárdi, Petõfi utca 1. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett pályázat
alapján 2019. március 1. napjáig bérbe adja a Bala-
ton Ma Bt-nek (Kopeczky Márton) 420.000,- Ft/év
bérleti díjért, a megtekintett formában, egyéb belsõ
átalakításhoz nem járul hozzá.

Matyikó Zsuzsa

Zamárdi gyerekek számára dedikáltatott labdákat Dárdai
Pállal Csákovics Gyula polgármester.

TÛZGYÚJTÁSI SZABÁLYOK

Zamárdi város közigazgatási területén, egész évben tilos
az Önkormányzat tulajdonában lévõ parkolókban, közte-
rületen, parkokban, Balaton-parton, Kilátó környékén
tüzet gyújtani (pl. bográcsozás, szalonnasütés, grillezés,
stb.).

Zamárdi belterületén az avar- és kerti hulladék égetése
� fentiek kivételével - az év június 1. napjától szeptember
15-ig tartó idõszakában tilos. Ezen idõszakon túl az ége-
tés csak egészségvédelmi, környezetvédelmi, balesetvé-
delmi elõírások betartása mellett lehetséges.

Zamárdi külterületein és zártkerti ingatlanokon az ingat-
lan tulajdonosa, használója a tûzvédelmi hatóság enge-
délyével legfeljebb tíz hektár egybefüggõ területen irá-
nyított égetést végezhet, melyre kérelmet kell elõterjesz-
teni. További információ:
www.katasztrofavedelem.hu,  telefon: 84-310-938
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Lakossági tájékoztató a hulladékszállítás
változásairól

Településünkön 2015. november 1-jétõl beveze-
tésre került a házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtés. A  hulladékszállítást  éven át igénybeve-
võ lakosok már élnek ezzel a szolgáltatással, nem
is tehetnek mást, hiszen a szelektív hulladékgyûj-
tõ pontok megszüntetésre kerültek.  A párhuza-
mos gyûjtésre nincs lehetõség, a képviselõ-testü-
let jogszabályi kötelezettségének tett eleget az új
rendszer bevezetésével.

Ezúton is értesítjük az üdülõingatlan-tulajdono-
sok közül azokat, akik a hulladékszállítási szol-
gáltatást szezonálisan, azaz május 1-szeptember
31 között veszik igénybe, hogy az elsõ 3X2 db sze-
lektív hulladékgyûjtõ zsákot / papír, üveg, mû-
anyag/ április hónap 15-tõl a polgármesteri hiva-
talban vehetik át annak igazolása mellett, hogy
hulladékszállítási díjat fizetnek. Az igazolás leg-
egyszerûbb módja az utolsó díjfizetési csekk. A
szállítási naptárt mindenki megkapja az elsõ zsá-
kok kiosztásakor, de a város honlapján is megta-
lálható. 

2015. december hónapban a KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0033 kódszámú projekt keretében  2000 db
komposztláda érkezett településünkre, amelyek
kiosztása folyamatosan zajlik.  A ládák ingyene-
sen kerülnek kiosztásra. Ezúton ismételten fel-
hívjuk a lakosság figyelmét, jelentkezzenek minél
többen, éljenek a kerti hulladék környezettuda-
tos ártalmatlanításának ezen lehetõségével.  A
komposztálás nem csak a környezetünknek tesz
jót /a komposztban található humusz hasznos a
kertünk és növényeink számára/, hanem kíméli
pénztárcánkat is. 

Szintén jogszabályi kötelezettségének eleget téve
a képviselõ-testület 2016. március 22-i ülésén mó-
dosította hulladékgazdálkodási rendeletét, és
május 1-jétõl a zöldhulladék gyûjtésének alábbi
lehetõségeit rendelte el.

Az éves szállítást igénybevevõknek is új az alábbi
változás, kérjük, szíveskedjenek a következõk
szerint eljárni, ellenkezõ esetben a közszolgálta-
tó nem fogja a zöldhulladékot elszállítani.

2016. május 1-jétõl csakis biológiailag lebomló
jelölt zsákban, vagy 60 l-es, 110 l-es  240 l-es
szabványos gyûjtõ edényzetben /közismert nevén:
kuka/ lehet az ömlesztett zöldhulladékot /avar,
levágott fû stb/ kihelyezni. Természetesen a köte-
gelhetõ zöldhulladék változatlanul elszállításra
kerül, a helyi rendeletünkben kiemelve, hogy ké-
zi erõvel megemelhetõ kötegekben lehet elõkészí-
teni a szállításra. 

Aki a biológiailag lebomló zsákot választja, és
nem alkalmaz a háztartási hulladékgyûjtõ
edényzet  mellett egy második /mennyiség nincs
korlátozva/ kukát,  megvásárolhatja a zsákokat
április hónap második felétõl a honlapon, a Hír-
mondóban és a hirdetõkön közzétett kereskedel-
mi egységekben. Az átmeneti helyzet megkönnyí-
tése érdekében a Zamárdi Tourinform Iroda is
értékesíteni fogja a zsákokat.

Összefoglalva: A jövõben a zöldhulladékot bioló-
giailag lebomló jelölt zsákban, a fentiekben kö-
rülírt edényzetben, illetve kötegelve gyûjthetjük
és helyezhetjük ki a közterületre, valamint rész-
ben vagy egészben segítségül hívhatjuk a kom-
posztládáinkat.

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyzõ

A humán bizottság 2016 elsõ negyedévében két 90 feletti zamárdi lakost
köszöntött:

Mulesza Jánosné Erzsi nénit, aki január 17-én töltötte be 93. életévét, és

Tóth Imréné Sára nénit; õ január 19-én ünnepelte a 95. születésnapját.

Mindkettõjüket Isten éltesse sokáig!

Rövid hírek
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H I R D E T M É N Y !

Értesítem a város lakosságát, hogy a 2016. évi szervezett formában történõ

az alábbi idõpontban és helyen biztosítok lehetõséget:  
Az oltás/féregtelenítés díja változatlanul 4000 Ft/kutya

EBEK VESZETTSÉG ELLENI PÓTOLTÁSÁRA,
VALAMINT FÉREGTELENÍTÉSÉRE

P Ó T O L T Á S

Fõ utca 106.
(volt GAMESZ)                        2016. 04.16.                        17:00-18:00

A háznál oltásra lehetõség
van a mellékelt 

telefonszámon
bejelentkezve!

Rendelõben:Reggel 8-9-ig
munkanapokon és

kedd és csütörtök du. is
18.00-19:30-ig

30-9271-500

Kiszállási díj: 2500 Ft udvaronként

Oltani csak chippel ellátott kutyát lehet, ennek pótlása 4500 Ft/ kutya!                          
Kérem, hogy meglevõ oltási könyvét hozza magával, oltási könyv pótlása 1000 Ft/db

Dr. DRAGON JUDIT

ÓVODAI HÍREK

Február 26-án elõkerültek az õsszel készült madárijesztõk,

ezek és a gyerekek által készített papír kiszebábok elégeté-

sével végleg elbúcsúztattuk a telet. 

A tavaszias idõ egyre több lehetõséget nyújt az ébredõ ter-

mészet folyamatos megfigyelésére. A séták alkalmával

nemcsak a napi mozgásigényt elégítjük ki, de megnevezzük

a kora tavasszal nyíló virágokat, megtapintjuk a rügyeket,

észrevesszük a mozgolódó rovarokat, bogarakat, a visszaté-

rõ madarakat, a téli álomból felébredõ állatokat. 

Nõnap alkalmából a fiúk szebbnél szebb virágokat készítet-

tek és nyújtottak át nagy szeretettel édesanyjuknak, az óvó

néniknek és a kislányoknak. A gyerekekkel a fogorvosnál is

jártunk, ahol mindenki bátran megmutatta fogacskáit. 

A 7-ei hét a nemzeti ünnepünkre készülõdve telt. Ilyenkor

ismertetjük meg a gyerekeket a magyar szimbólumokkal,

színekkel, erõsítjük bennük az összetartozást és a magyar-

ság-tudatot. A fiúk papírcsákót hajtogattak és lovat barká-

csoltak. Kis katonákként vonultak fel a tornaterembe, ahol

aztán különbözõ játékos erõpróbáknak vetettük alá õket.

�Ágyúgolyókkal� egyensúlyoztak át a �hídon�, lovakkal ki-

szabadították a foglyokat, zászlót lengettek, masíroztak.

Ugyanezen idõben a kislányok szoknyát és köténykét öltöt-

tek magukra, fejükre tették saját készítésû, nemzeti színû

pártájukat, kezükbe vették kis keszkenõjüket. Az óvó nénik
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táncházzá varázsolták a nyuszis csoportszobát, és népzené-

vel, néptánccal ismertették meg a lányokat. Pénteken a

négy csoport egymással is összemérhette ügyességét. Kar-

tondobozokból felépítették saját várukat, kitûzték rá a

zászlókat, majd egy játékos csata keretében meg kellett azt

védeniük. Zárásként mindenki elmondta a maga csatakiál-

tását, versikéjét, énekét. Ezután mindannyian felöltöztünk

és felsétáltunk a városi emlékmûhöz, hogy kitûzzük a zász-

lókat a hõsi katonák tiszteletére. 

A négy napos hosszú szünetet követõen a ház körül élõ ál-

latokkal ismerkedtünk. A tulipános gyerekek még házhoz is

ellátogattak, ahol egész közelrõl csodálhattak meg aranyos

naposcsibéket. A húsvét közeledtével nemcsak a nyuszi, de

a többi háziállat jellemzõivel, kicsinyeik nevével, tartásával,

hasznukkal, gondozásuk fontosságával is foglalkoztunk.

Persze ami a leginkább motiválja a gyerekeket, az nem más,

mint a húsvéti nyuszi és az ajándékok várása. 

Óvodai beíratás a 2016/2017 tanévre

Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy a leendõ óvodá-
sok beíratása:

2016. május 9- 13. napok között  mindennap
8-12 óráig, valamint, 

2016. május 11-én szerdán
8 órától- 17 óra 30 percig lesz a helyi óvodában.

(8621  Zamárdi, Széchenyi u. 16., Barta Ilona óvodave-
zetõ, tel.: 84 348 835)

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket: 
- akik 2016. szeptember 1-jéig betöltik a két és fél, illet-
ve harmadik életévüket, 
- akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még
nem járnak óvodába. 
Kérjük önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt, 
- a gyermek TAJ-kártyáját, 
- a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványát.

Jogorvoslati lehetõség: a nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény 37. § (2) �(3) bekezdése értel-
mében a szülõ a közléstõl, ennek tudomására jutástól
számított 15 napon belül a gyermek érdekében - az óvo-
dai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolat-
ban - érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben
eljárást indíthat a fenntartónál. 

Zamárdi, 2016. március 21.
dr. Dudás Anita sk

jegyzõ 

Március 5-én, szombaton is jöttünk
iskolába, de ezt vidáman tettük, mert
cserébe 4 napot kaptunk.

Ezen a napon Kaposváron rendezték a
Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei
eredményhirdetését. A 8. osztályosok
versenyében Papp Zsombor az 5., a
7.osztályosoknál Nagy Gergõ a 7.
helyen végzett. Csapatversenyben a
hetedikeseknél Gergõ mellett Bokor
Levente és Erdélyi Norbert szerepelt,
s a második helyet szerezték meg. A 8.
osztályosoknál a Papp Zsombor,
Horváth Mirjam, Schwarc Béla alkot-
ta csapat a 3. lett. 

10-én rendezték Kaposváron a német

nyelvi tanulmányi verseny megyei dön-
tõjét. A 8. osztályosok döntõjére
Csonka Regina és Boti Eszter, a hete-
dikeseknél Bokor Levente és Balogh
Veronika jutott be. Az eredményrõl
késõbb értesülünk. 

11-én tartottuk az 1848/1849-es for-
radalom megemlékezõ ünnepségét.
Idén is, mint minden évben, az 5.
osztályosok szép mûsorát tekinthettük
meg. Sokan vettünk részt a városi
ünnepségen is, de az idõjárás nem
fogadott kegyeibe minket, a fáklyás
felvonuláson nem tudtunk részt venni.

16-án az alsósok a közösségi házban
egy színvonalas színházi elõadást
tekinthettek meg.

17-én zajlott a �Kenguru� matematika-
verseny, melyen 22 diákunk törte
kobakját. 

ISKOLAI HÍREK

Horváth Mirjam

Barta Ilona sk.
óvodavezetõ
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18-án Bonyhádon került sor a Lotz
Szövegértési verseny országos döntõjére,
melyre a nyolcadikosok között
Somogy megye legjobbjaként
HORVÁTH MIRJAM, a hetedikesek
között megyei másodikként
HORVÁTH LUCA jutott be. Az ered-
mény a lapzárta után vált ismertté.

Ugyancsak e napon zajlott
Kaposváron 5 tanulónk részvételével a
Bendegúz Nyelvészverseny megyei
döntõje. WALTER DOMINIKA a nyol-
cadikosok mezõnyében a legjobb lett,

Csehi Gréta és Orosz Benedek a 7.
helyen végzett.

19-én 10 tanulónk szerepelt
Kaposváron a Simonyi helyesírási

verseny, Marcaliban pedig a Kalmár
matematikaverseny megyei fordulóján.

20-án Budapesten került sor az Arany
János anyanyelvi verseny országos
döntõjére. HORVÁTH MIRJAM itt is
bizonyított: nem talált legyõzõre, a
legjobb lett, a 2. helyet WALTER
DOMINIKA szerezte meg. Brucker
Péter a 4., Gál László, Balogh
Veronika az 5., Balogh Hanna a 8.,

Csonka Regina a 9. helyen végzett.

21-én nyílt napot szerveztünk az alsó,
22-én a felsõ tagozatban. Sok szülõ
látogatott el az iskolánkba, s tapaszta-
lataink szerint ez jó hatással volt a
nebulókra- nagyon igyekeztek. 

A március 24-29. közötti rövid szünet-
ben szusszanhatunk egy kicsit. 

30-án a 8. osztályos fiúk és lányok
tablófényképezéshez csinosítják
magukat. 

***

A Mozaik tanulmányi verseny április
16-i országos döntõjére 5 elõzetes for-
duló alapján német nyelvbõl Szabó
Petra/6.o./, Brucker Péter és Balogh
Hanna/5.o./, számítástechnikából
Takács Flóra jutott be.

H.J.

Balogh Veronika

Gál László

Walter Dominika

Tisztelt Szülõk!

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában mûködõ ál-

talános iskolák
elsõ évfolyamára a 2016/2017. tanévre

az iskolai beiratkozás idõpontja:

2016. április 14.
(csütörtök) 8 órától - 19 óráig

2016. április 15.
(péntek) 8 órától - 19 óráig

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2016.
évi általános iskolai beiratkozáshoz az
alábbi dokumentumokat szükséges az
intézményekben a beiratkozás napján
bemutatni:
1.
� A gyermek személyazonosítására 

alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt (lakcímkártya)

� Taj kártya
� születési anyakönyvi kivonat

� tartós betegség, BTM, SNI 
vélemények, gyermekvédelmi, 
hátrányos helyzetrõl szóló határo-
zat 

2. Az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolást,
mely lehet:
� óvodai szakvélemény
� nevelési tanácsadó keretében 

végzett iskolaérettségi szakértõi 
vélemény

� sajátos nevelési igényû gyermekek 
esetében a szakértõi bizottság szak-
értõi véleménye

3.Tartózkodási hely (állandó bejelen-
tett lakcím hiányában)

4.A szabad mozgás és tartózkodás jo-
gával rendelkezõ nem magyar állam-
polgár esetében:
� regisztrációs igazolás (határozatlan

ideig érvényes) vagy
� tartózkodási kártya (maximum 5 

éves érvényességi idõvel) vagy
� állandó tartózkodási kártya (10 

éves érvényességi idõvel, amelyet a
BÁH 10 évente a feltételek vizs-
gálata nélkül megújít, EGT � 
állampolgárok részére határozat-
lan ideig érvényes)

5.Nyilatkozat a közös szülõi felügyele-
ti jog gyakorlására (2014. március 15 �
tõl hatályos a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 2013. évi V. törvény XVIII. feje-
zet � A szülõi felügyelet gyakorlása �
elõírásai az irányadók). 

6.Okmányirodából NEK adatlap a di-
ákigazolvány elkészítéséhez
A tanköteles korban lévõ gyermekek
vonatkozásában a szülõ a tankötele-
zettség külföldön történõ megkezdé-
sét az illetékes járási hivatalnak köte-
les bejelenteni.(Nkt. 91. §)

Zamárdi, 2016. március 18.

Tarr Péter
intézményvezetõ
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KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák a
Zamárdi Fekete István Általános Iskoláért Alapítványt!

Felajánlásukat a 18775882-1-14 adószámra tehetik meg.
Köszönjük eddigi támogatásukat!

(az alapítvány kuratóriuma)

�Minden felnõtt volt egyszer gyerek,
és felnõ majd az új gyereksereg.

Többet, s jobban törõdjetek velünk,
mert eljön majd a nap, amikor mi is fel-

növünk!�
(Bródy János)

Beszámolók, hírek:
Eseménydús március után vagyunk, már ami a Közössé-
gi Ház életét jelenti!

Szakály Sándor történész a trianoni tragédiától
kezdve egészen Magyarország második világháborús
hadba lépéséig jutott el elõadásában, felvázolva érdek-
feszítõen 21 év történetét. Úgy érzem, a folytatásra õsz-
szel vagy jövõre szükség van! Jó lenne, ha elõadónk az
1941-tõl 1951-ig tartó idõszakot is áttekintené! Szoká-
sos, év eleji ismeretterjesztõ elõadásunk igen sikeres
volt a létszámot tekintve is. 

Gergelyjárás az oviban: a hatodikos diákok hí-
vogatták a kicsiket az iskolába a régi szép népszokás
énekeivel. Érdeklõdtek is, mit tud már az apró nép leen-
dõ intézményérõl. Amikor megkérdezték, melyik a leg-
rosszabb jegy a suliban, rávágták, az �egyes�, s egy
cserfes kis amazon azt is bekiáltotta, hogy �azt a buta
szamarak kapják!� No, van itt életrevalóság!

48-as városi ünnepség: nagyszerû volt az ötö-
dik osztályosok mûsora, itt is hadd köszönjük meg nekik
és Benkõ Margit tanárnõnek! Utánuk a Zamárdi Nõi Kar
énekelt igényesen, fokozva az ünnep méltóságát. Õket
dr. Kovács Emõke történész követte. Ünnepi kiselõadá-
sában a balatoni táj 48-as emlékeit ismertette, a tóparti
települések 48-as hõseit mutatta be, illetve a környék
Kossuth-kultuszát. Nem szokványos, éppen ezért na-
gyon színes tablót jelentett elõadása! Bemutatkozott a
közönségnek a Széles Ági vezette Szakasztó népdalkör
is. Mûsoruk remek összeállítás volt! És szintúgy városi
bemutatkozásnak mondható a Sulyom néptánce-

gyüttesünk fellépése. Vastapsot arattak felcsíki táncuk-
kal, hála ezért Szugfill Zsolt néptánc tanáruknak is! Az
esõs idõ miatt a fáklyás menet elmaradt idén, de a ko-
szorúzás, majd a szeretetvendégség további közösség-
erõsítõ mozzanatai voltak ünnepségünknek.

Iparosaink köszöntése: hagyományteremtõ
céllal szerveztük meg a rendezvényt. Az iparosok, a
mesterek egész évben csendesen, feltûnés nélkül, de
nélkülözhetetlen módon járulnak hozzá városunk életé-
nek minõségéhez, méltóak arra, hogy évente egyszer õk
is városi rivaldafénybe kerüljenek! Szent József, az ács
napja erre kiváló alkalom volt. Elõször Csákovics Gyula
p o l g á r m e s t e r
mondott köszön-
tõt, majd a Humán
Bizottság elnöke
biztatta a meghí-
vottakat, hogy ér-
demes összefog-
niuk, hiszen az üz-
leti és közösség-
erõsítõ szempont-
ból is hasznos le-
het számukra! A
már nyugdíjba vo-
nult mesterek elis-
merõ oklevélben
részesültek, majd
Kocsi György plé-

4-e, 9:00-: vásár

5-e, 8:00: Pitti Katalinnak mint az opera 

követének elõadása az iskolások részére

6-a, 9:00-: vásár

10-e, 16:00-: Zamárdi ki mit tud? � gála

14-e, 9:00-: vásár

14-e, 18:00: Magyar Költészet napja.
A Berkenye-kör rendezvénye.
Meghívott költõ Lezsák Sándor,
elõadó: Czigány György és Simon Erika

16-a, 9:00-: Könyvtári vetélkedõ Zilahy Lajos:

A fegyverek visszanéznek címû regénye alap-
ján 

18-a, 9:00-: vásár

22 - 25-e: al-dunai buszos kirándulás

23-a, 10:00-17:00: Családi zöld nap a NABE
rendezésében a tájházban

25-e, 9:30-: vásár

29-e, 17:30-: Színházi járat Veszprémbe.
F. Schiller: Ármány és szerelem

Körök, klubok, egyesületek a Közösségi Házban:

- Nabe: minden hónap elsõ hétfõ, 17:00
- Egészségõr Egyesület:

minden hónap 2. hétfõ, 17:00
- Jóga: kedd, 16:30,
- Nõi Kórus: kedd, 18:00.
- Szakasztó népdalkör: péntek 18:00
- Rajzszakkör: szombat 9:00
- SULYOM néptáncegyüttes: szombat, 15:00
- Berkenye-kör, csütörtök, 18:00

Április
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bános úr áldotta meg a jelenlévõ iparosokat, és szentel-
te meg új zászlójukat. Matyikó Zsuzsanna alpolgármes-
ter asszony a régi szép szokásnak megfelelõen, zászló-
anyaságot vállalva, felkötötte az elsõ szalagot a zászló-
ra. Ezután derûs percek következtek: Csernik Szende
székely mesemondó nevettetett meg idõset, középkorút,
gyermeket egyaránt. A székely humor igazi hungarikum!
Hidegtálas finom vacsora következett ezután, miközben
Vázsonyi János játszott kellemes tánczenét. Bízom ben-
ne, hogy e rendezvény inspirációt jelentett a résztvevõk-
nek, és elindult Zamárdiban egy régen már volt, de most
újjáéledõ összefogás! Köszönöm Elter Imrének, Pálfi Ist-
vánnak, Bertalan Péternek, Petrus Lászlónak, ifj. Csehi
Gábornak, hogy szívügyüknek tekintették az eseményt,
és segítették létrejöttét!
A Feltámadási menet zamárdi indításáról, a lellei gyalo-

gos zarándoklatról a májusi számban olvashatnak az ér-
deklõdõk!
Hagyományos Ki mit tud? � gálánk ideje közeledik.
Amint fentebb olvasható, április 10-én 16 órakor kezdõ-
dik. Ezennel �harsogjuk� �világgá kürtölve� és egyúttal
szeretettel kérve a szülõket, ha a színpadi fellépésre al-
kalmas mûsorszámot tud gyermekük (ének, vers, mese,
tánc, hangszeres zene, bûvészmutatvány, karate-moz-
gássorozat, stb.,  biztassák õt a szereplésre! Ha szülõ is
fellép gyermekével, az a legigazibb! Nagyon várjuk a
mûvészeti tevékenységgel foglalkozó középiskolások
vagy huszonévesek szereplését is! Természetesen meg-
hívottnak tartsa magát minden alkotó közösség is: az
énekkarosok, a berkenyések�  

Al-dunai kirándulásunk részletesebb tudnivalói a következõk:

április 22-e, péntek:
- Kávé, fagyi, süti a híres, nevezetes soltvadkerti cukrászdában 
- Szabadka belváros 
- Palicsi tó 
- Aracs: a vajdasági magyarság jelképe, a román kori templomrom 
- Nagybecskerek központja 
- Titel: Duna, Tisza találkozása 
- Székelykeve: ha idõben érkezünk, akkor tájház és templom megtekintése, szállás elfoglalása, vacsora.

április 23-a, szombat:
- Galambóc vára 
- Orsova (kat. templom keresztút-festményei) 
- Hajókirándulás a Kazán-szorosban �
- Útmenti látnivalók (Baross-emléktábla, Háromtorony, Drenkó vára a vízben, Decebál-arc: 
- Székelykeve: Dani Zoltán ny. katonapilóta elõadása este a vacsora után

április 24-e, vasárnap:
- Szendrõi vár 
- Belgrád: vár, sétahajózás (ha igény van rá) 
- Zimony (millenniumi emlékmû) 
- Karlóca (rövid megállás a régi, szerb metropolita központban)
- Pétervárad (vár) vagy Újvidék (városközpont) 
- Zsablya, Csurog (44-es vérengzések emlékhelye) 

április 25-e, hétfõ:
- Delibláti homokvidék az út mentén 
- Susara � Fejértelep (kis magyar telep az egykori �sivatagban�) 
- Versec: templom, várhegy 
- Rövid megállás Nagykikindán 
- Zenta: városközpont, magyar áldozatok emlékmûvei, a csata emlékmûve 
- Szeged � Kecskemét útvonalon haza

Árak útiköltség nélkül:
- félpanziós szállás: 18 eu/nap/fõ (reggeli, vacsora, szállás 2 ágyas szobákban): 54 eu
- Dani Zoltán elõadása: 50 eu/csoport, kb. tehát 2 eu/fõ
- székelykevei látnivalók (tájház, temetõ, templom misén kívül): 1 eu/fõ
- belgrádi hajózás (min. 25 fõ esetén, 1 óra): 6 eu/fõ
- Úti kalauzoló Belgrádban: 40 eu/csoport/nap, tehát kb. 1-2 eu /fõ
- Szendrõ vára: kb. 1 eu
- Kazán-szorosi hajóút: 20 eu
Összesen: kb. 26 eFt (ha mindkét hajóutat akarjuk).
Az útiköltség a 4 nap és a körülbelüli 1600 km ismeretében várhatóan: 18000-20000 Ft/fõ.
Az utazásra még lehet jelentkezni, mert kinõttük a 32-es buszt, átváltunk nagyobbra! 
Érdeklõdni lehet a 30-3325009-es számon. Az elõleg 20 eFt, ezt április 14-éig lehet befizetni a Közösségi Házban
Gál Péternél!

GP (köz-ház)
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Balatonkör április 30-május 1.
Városunkban kerül megrendezésre a XVII. Balatonkör,
mely a Balaton körüli kerékpáros túrákat jelenti, különbö-
zõ távokon.
A túrára folyamatosan érkeznek a nevezések az ország több
pontjáról, és mivel több napos rendezvényrõl van szó, szál-
láslehetõség iránt is folyamatos az érdeklõdés. 
Ezúton szeretném kérni azon szállásadók mielõbbi vissza-
jelzését, akik ezen a hétvégén tudnak szállást nyújtani a
vendégeknek. 
A szállások elérhetõséggel a program honlapján, a
www.balatonkor.hu oldalon jelennek meg az adatok leadá-
sát követõen.
A jelentkezéseket megtehetik a zamardi@tourinform.hu
email  címen  vagy  direktben  a  szervezõség  felé  is  a
fazekas.balaton@gmail.com email címen. 
A jelentkezésük tartalmazzon leírást, árat, valamint elérhe-
tõséget, mert a vendégek közvetlenül Önöknél fognak fog-
lalni.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!
A helyi lakosok részére idén is 300 db Balaton Sound bér-
let (5 napos) áll majd rendelkezésre.
A kedvezményes Balaton Sound bérletekrõl, annak kiosz-
tásáról (árak, feliratkozási idõszak) a májusi hírmondó-
ban olvashatnak részletesen. A feliratkozás és a kiosztás is
a Tourinform Irodában történik majd.
Kérjük szíves türelmüket!

Gourmet Fesztivál, VOLT, Balaton Sound, Sziget, Strand,
B.my Lake Fesztiválokra jegyértékesítés.
Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet, bérle-
teket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával, utal-
ványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, programokról, fizetési lehetõségekrõl bõvebb
információt az adott fesztivál honlapján talál.) 
Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
� Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
� Zamárdi antológia: 2.000 Ft
� Orgona CD-k: 2.000 Ft
� galléros póló színes logóval, ujjatlan pólók
zamárdis logóval több színben és méretben, kulcstartó,
hûtõmágnes, névjegytartó, baseball sapka, strandtáska,
bögrék, esernyõ, toll+kulcstartó készlet.
� 2016-os balatoni falinaptár, asztali naptár: 850 Ft
Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fénymáso-

lás: 25 Ft/oldal
Horgászjegy (területi jegy) értékesítés április 15-tõl.
Nyitva tartásunk:
Áprilisban hétfõtõl péntekig 8.00-16:00 óráig vagyunk nyit-
va; (hét végén zárva).
Elérhetõségeink:
8621 Zamárdi, Kossuth u. 16. Tel./fax: 84/345-290
E-mail: zamardi@tourinform.hu
Web: www.zamardi.hu

C I V I L  F Ó R U M   2016.
2016. március 18-án rendezte meg a város a már hagyomá-
nyos civil fórumot, melynek célja egyrészt a civilek tájékoz-
tatása a város terveirõl, másrészt a civilek ismertették saját
rendezvényeiket és megvalósítandó elképzeléseiket, javas-
lataikat.
A fórumon a Petõfi SE kivételével minden civil szervezet
képviseltette magát, ezzel is kinyilvánítva együttmûködési
szándékát a városvezetéssel. 
Csákovics Gyula polgármester tájékoztatása során kiemel-
te, hogy a város költségvetése és gazdálkodása stabil, 473
millió forintot tervezett fejlesztésre ebben az évben, és 260
millió forint tartalékot is képez, miközben eleget tesz ön-
kormányzati feladatainak ellátására is.
A tervezett és folyamatban lévõ beruházások közül kiemel-
te a Szabadság tér felújításának befejezését, a templomtér
teljes környezetének átalakítását. Ezen belül sor kerül az
iskolaudvar és új parkoló terület kialakítására, és tervezik
egy �suli-konyhakert� megnyitását is. A tervezett új iskola-
kerítés, történelmi stációkkal mutatja be Zamárdi fejlõdé-
sét az avar gyökerektõl a várossá válásig.
Megkezdõdik a parti sétány és korzó kialakítása, melynek
során díszkövezést kap a Margó Ede sétány a szálloda vo-
naláig. A Platánia játszóparkot és a régi strand területét egy
új közösségi tér köti össze a Margó Ede sétánnyal, ami már
a kialakítandó korzó részeként várja a szezont. Tovább kor-
szerûsödik a rendezvénytér, és jelentõs fejlesztések történ-
nek a parti strandsáv területén, mint gépkocsiparkoló ki-
alakítása, szabad WIFI szolgáltatás, zuhanyozók telepítése. 
Tárgyalásokat kezdett a város a kikötõ melletti területek
tulajdonával kapcsolatosan egy korszerû, de méreteiben és

a környezetnek megfelelõ kikötõi fejlesztés érdekében. 
A hagyományos városi rendezvényeken túl új rendezvény-
ként �Longobardi-avar nemzetközi történelmi fesztivál�
kerül megrendezésre, melyen hagyományõrzõ játékok, éte-
lek és szokások kerülnek bemutatásra.
A hadipark helyén megkezdõdnek a felmérések annak ér-
dekében, hogy építési területeket alakítsanak ki, melyek
egy részét a fiatal, Zamárdiban letelepedõ családok ked-
vezményesen vásárolhatnának meg.
A civilek részérõl sok kérdés és észrevétel érkezett a tájé-
koztatással kapcsolatosan. Egységes vélemény, hogy a
Sport tér és õstermelõi piac kialakításánál a zöld terület
megóvása lényeges, hiszen egy védett tiszafa már így is �ál-
dozatul� esett az átépítésnek. 
Ezt követõen a civilek külön-külön, részletesen is beszá-
moltak éves tervezett rendezvényeikrõl és feladataikról.
Ennek alapján elmondható, hogy nagyon aktív és szerve-
zett civil életre van kilátás 2016-ban is, melyet a város min-
den eszközzel támogatni kíván.

margó
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A Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi csoportjának 2016.
március 9-i gyûlésén Dula Pál kertészmérnök tartott elõ-
adást a �Különleges gyümölcsök termesztése és lehetõsé-

gei� címmel. Az elõadás során megtudhattuk, hogy nagyon
sok egzotikusnak tartott növény, gyümölcs itthon is ter-
meszthetõ, megismerhettük ennek feltételeit, valamint tá-
jékoztatást kaptunk az egyes gyümölcsök és termések
egészségre gyakorolt hatásáról.
A nagyon érdekes elõadáson hallhattunk a homoktövisrõl,
a somról, a gránátalmáról. Megismerhettük, hogy termeszt-
hetünk szõrös és kopasz kivit, hogyan szedhetjük saját
fánkról a fügét vagy a datolyaszilvát. Az egészséges élet-
mód követõi között méltán népszerû goji bogyót is megter-
melhetjük magunknak, mint ahogy a fekete berkenyét és a
kínai datolyát is. Zárásként azt is megtudhattuk, hogy a ti-
pikusan déli gyümölcsnek tartott citrusfélék termesztésével
is próbálkozhatunk, de a sikerhez sok feltételt kell tudnunk
biztosítani, és sok-sok türelemre is szükség van.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az egyesület tagjai megdöbbenve tapasztalták, hogy néhá-
nyan szemétlerakónak használják a Komlós völgyét, a Ró-
mai út Szántód felõli végét. A területet beteríti a szemét. A
Zamárdi GAMESZ dolgozói a Római út melletti területet
folyamatosan tisztítják ugyan, de az erõsen szemetes terü-
let megtisztításához összefogásra van szükség.  A Nõk a Ba-
latonért Egyesület zamárdi csoportja 2016. március 12-én
szombaton szemétszedést szervezett, és kérte Zamárdi la-
kosságának, valamint a civil szervezeteknek a részvételét.
Sajnos a mozgósítás nem volt annyira sikeres, mint ahogy
szerettük volna, de a résztvevõk így is hatalmas területet
tisztítottak meg az odahordott hulladéktól. Jó lenne, ha si-
kerülne megszüntetni az illegális szemétlerakást ezen a te-
rületen is.
Köszönjük Papp Istvánné, Kiss Gyuláné, Szabó Józsefné,
Bráder Lajosné, Fehér Imréné, Nagy Dezsõné, Margó
György, Sarankó Henrietta, Kajdi Tiborné és Schwarcné
Reichert Ildikó munkáját!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A víz világnapja alkalmából a Nõk a Balatonért Egyesület
zamárdi csoportja rajz-, lepedõ festmény- és fotópályázatot
hirdetett. 2016. március 19-én délelõtt 10 órakor volt a Kö-
zösségi házban a beérkezett mûvek kiállítása és eredmény-
hirdetése. 
Díjazottak: Rajzverseny, 3. osztály: I. helyezett: Bándi Ba-
lázs, II. helyezett: Szõlõsi Máté, III. helyezett: Brucker
Márta. 4. osztály: I. helyezett: Tuli Norbert II. helyezett:

Szabó Gergely, Iberpacker Anna, III. helyezett: Botlik Re-
gina, Károlyi Elizabet. Különdíjban részesült Király Áron
és Bölcsik Zoltán. A rajzpályázaton különdíjat kapott még
Makláry Flóra óvodás pályázónk! A lepedõfestmény ver-
senyben I. helyezett lett a 6. osztályos lányok csapata: Sza-
bó Petra, Takács Flóra, Szabó Réka, Csikós Dóra. II. helye-
zést értek el a 6. osztályos fiúk: Tóth Péter, Szabó Bence,
Gál László, Boksán Roland. III. helyezett a Zamárdi La-
kásotthon lakóinak munkája lett. A fotópályázaton a gyer-
mek nevezõk között az I. helyet Gallai Georgina és Lénárth
Anna  (Zamárdi Lakásotthon) szerezte meg. II. helyezett
Erdélyi Réka, III. helyezett Takács Flóra lett. A felnõtt fo-
tósok között I. helyezett lett Kovács Jenõ, II. helyezést Mé-
ri Adrienn ért el, III. helyezett Végh Sándor.
Szintén a víz világnapja alkalmából hirdetett Balatoni Totó
pályázatunkra 3 hibátlan megoldás érkezett be. Pintér Jáz-
min, Borsos Krisztián és Petrus Norbert munkáját díjaztuk
ajándékkal.
Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt és a sok csodá-

latos rajzot, festményt, fotót.
Köszönjük továbbá az Igali Gyógyfürdõ és a Balatoni Ha-
józás Zrt. ajándék felajánlásait!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2016. március 20-án a Bácskai utcai mólónál víz világnapja
alkalmából kisebb ünnepséget tartottunk. Nem maradt el a
már hagyománnyá vált esemény sem: megkoszorúztuk a
Balatont.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A víz világnapja rendezvénysorozatunk részeként 2016.
március 21-én a NABE zamárdi csoportjának 14 tagja
üzemlátogatáson vett részt a Sió-zsilipnél, melynek
kezelõje a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

NABE HÍREK
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Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége.
A Sió-csatorna a Balaton vízszint-szabályozására és a Du-
nával való összekötésére szolgál. A Duna nyugati mellék-
folyója, hossza 121 km.
A csatorna kiépítését már a rómaiak elkezdték, célja a víz-
gyûjtõ területén összegyûlt felszíni vizek levezetése volt.
1811-ben újraásták a tavat szabályozó csatornát, majd
1848-ban gróf Széchenyi István fontosnak tartotta a Bala-
tont a Dunával összekötõ Siót szállításra alkalmassá tenni.
1863-ban az elsõ vízleeresztõ fából készült.1908-ban felújí-
tották, de csak 28 évvel késõbb fejezték be. A II. világhá-
ború alatt bõvítették, majd leállították a munkafolyamatot.
1947. szeptember 22-én avatták fel a 83,5 m hosszú és a 12
m széles zsilipet.
Nagyon örültünk, mikor több óvodás csoportot is fogadtak
a Vízügyi Kirendeltség munkatársai. Fontos, hogy már eb-
ben a korban felhívjuk vizeink védelmére a legfiatalabb
korosztály figyelmét, hogy felnõttként környezettudatosan
éljenek.

2016. év egyik � Balaton -díj �� kitüntetettje Szauer Rózsa,
a Nõk a Balatonért Egyesület elnök asszonya.

Szívbõl gratulálunk a kitüntetéséhez!

ZAMÁRDI VIRÁGVÁSÁR
Szeretettel várjuk szezon elõtti egynyári virág
vásárra Zamárdi lakóit május 7 � én és 8- án

reggel 8 órától  Zamárdi piacán. 

Fürjes Kertészet
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EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

BETEGSÉGEKRÕL MÁS SZEMLÉLETTEL

Márciusi összejövetelünknek két elõadója volt: Koszter
Edit, a Germán Gyógytudomány elismert szakértõje és
egyesületi tagunk, Kelemen Pongrác. Elõadásuk teljesen
más megvilágításba helyezte a betegség és a gyógyulás fo-
galmát.

Dr. Ryke Geerd Hamer német orvos által kidolgozott
un. Germán Gyógytudomány szerint a betegség kiváltó oka
egy nagyon súlyos, hirtelen fellépõ, drámai hatású és magá-
nyosan átélt lelki megrázkódtatás. Egy ilyen módon megélt
konfliktus következtében az agyban megjelenik egy góc,
melynek helye határozza meg, melyik szervnek, melyik ré-
szében következik be az elváltozás. Ezt az akadémia orvos-
lás betegségnek nevezi.
A megélt konfliktus szervezetünkben elindít egy igen bo-
nyolult öngyógyító folyamatot. 
Az elmélet helyessége a gyakorlatban igazolódott. Erre
elõadóink számtalan példát hoztak.
Mindketten azt hangsúlyozták, hogy meg kell találnunk a
betegséget kiváltó konfliktust, és törekednünk kell annak
feloldására. A szervezet öngyógyító képessége a konfliktus
feloldása után automatikusan elindul. A Germán Gyógytu-
domány fontosnak tartja az akadémiai orvoslást / különö-
sen a  diagnózis felállításában/,  de  azt vallja,  hogy a gyó-
gyulást elsõsorban saját magunktól, illetve szervezetünk
egészségre törekvõ, helyreállító képességétõl várhatjuk.
Ugye mennyire más megvilágításba kerül ilyen szemlélettel
a betegség és a gyógyulás?
Újra és újra meg kell értenünk, hogy egészségünkért leg-
többet magunk tehetünk, például úgy is, hogy a naponta át-
élt problémákat felismerjük, és azok leküzdésében aktív
szerepet vállalunk.
A több mint egyórás elõadás csupán betekintést engedett
egy igen bonyolult tudományba.
Aki egészsége érdekében többet szeretne tudni errõl a té-
máról, további információkat talál a www.germantudo-
many.hu honlapon, vagy hívja
Koszter Editet a /06 / 70 / 372 3338 /telefonon.
Az elõadás után elnök asszonyunk az elmúlt év eseménye-
it,  Perge Lászlóné a mérleg részletes adatait  ismertette.

A 2015.évi mérleg fõbb adatai / ezer forintban/
Eszközök: 

Pénzeszközök:           216
Eszközök összesen.   216

Források:
Tõkeváltozás:               130
Tárgyévi eredmény:       86
Források összesen:       216
Tárgyévi  eredmény:       85. 590

Mivel az elnökség 3 éves mandátuma lejárt, a vezetõség le-
mondott.
A tagok az alábbi személyeket választották be az új elnök-
ségbe:
Elnök: Nagy Dezsõné
Elnökhelyettesek: Perge Lászlóné, Takácsné Horváth Szil-
via
Elnökségi tagok: Németh Erika, Bölcsik Józsefné
Bölcsikné Ági új tag, szeretettel köszöntjük az elnökség-
ben.

MEGHÍVÓ
áprilisi összejövetelre

Idõpont: április 11. / hétfõ/ 18 óra
Hely Közösségi Ház

Téma: Móksha cseppekkel az egészségért

/stresszoldás, immun-  és csonterõsítés, fájdalomcsilla-
pítás, bõrvédelem �/

Elõadó: Szép Gáborné

A májusi programok elõkészítése: kirándulás, sportnap

Aktuális információk:
A jótékonysági rendezvény támogatói közül véletlenül
kimaradt a  Máltai Szeretetszolgálat. Elnézést kérünk.

Tombola-felajánlásukat köszönjük.

Áprilisban vasárnaponként 14 órától várjuk a botos gya-
loglókat a Fõ utca végi keresztnél.

Májusi elõzetes: 13-án, pénteken, dr. Béky László ter-
mészetgyógyász lesz a vendégünk.
Elõadásának címe: Krónikus betegségek megelõzése és
terápiája egészséges életmóddal

Szûrésekrõl. A szokásos komplex szûrõvizsgálatokra jú-
nius 3-án , pénteken kerül sor Kaposváron. A mam-
mográfiai, /nõgyógyászati és tüdõszûrésre/ behívót kap-
nak mindazok, akiknek ebben az évben aktuális. A be-
hívó kézhezvétele után várjuk jelentkezésüket.
Erre a napra lehetõséget kaptunk csontsûrûség-vizsgá-
latra is. Mivel a DEXA szoros határidõt adott a vissza-
jelzésre, arra kérjük a szûrésre várókat, április 12-ig je-
lezzék részvételi szándékukat a szokásos adatok /szüle-
tés, TAJ-szám, anyja neve/ megadásával Takácsné Szil-
vinél 06/30/850-9911.

A május 7-i kirándulás útvonala: Zamárdi � Komárom
� Komárno /1,5 � 2 óra szabad program/ - Tata �
Zamárdi
Várható indulás: 7 óra, hazaérkezés 18 � 19 óra
Tervezett költség: kb. 7 000 Ft, amely az utazás, a belé-
põk, a tatai kisvasút valamint az idegenvezetés díját is
tartalmazza. Étkezésrõl mindenki maga gondoskodik.
További információk az április 11-i összejövetelen, de
jelentkezni már elõtte is lehet: 
Perge Kriszta 06 / 30 / 945 3640
Kérjük, adójuk1 % - ával támogassák munkán-
kat!
Felajánlásukat a  18152614-1-14  adószámra te-
hetik meg. Köszönjük.



MEGHÍVÓ
CSALÁDI SPORTNAPRA

� Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért!

Futással és játékos vetélkedõvel emlékezünk egy-

kori veterán bajnokunkra, 

GÉZA BÁCSIRA

Programok: 

9.30 � 10.00 Nevezés a futóversenyre /Kossuth utca

vége, a Hausmann étterem mellett /

10.00 � 10.15 Közös bemelegítés

10.30 � 11.30 Futóverseny, rajt a Puller büfénél /

nyuszi táv 700 méter, gepárd táv 2 900 méter /

11.30 - 12.00 Eredményhirdetés, emléklapok, aján-

dékok kiosztása, vendéglátás

12.00 órától csoportos váltóversenyek, ügyességi já-

tékok gyermekek és szülõk részére az egyes móló-

nál a zenepavilon mögött.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

Zamárdi Hírmondó 16.oldal 2016. április

�Jönnek szemembõl a versek,

mint éjszaka a csillagjelek, 

küldenem kell egy képeslapot 

mielõtt még visszamegyek.�

(Lezsák Sándor)

M E G H Í V Ó

�VIGYÁZÓ MARADÉK VAGYOK�

LEZSÁK SÁNDOR költõi estje

Zamárdiban, 2016. április 14-én 19 órakor

a Közösségi Ház nagytermében

(Honvéd utca 6.)

Beszélgetõtárs: CZIGÁNY GYÖRGY költõ

Közremûködnek: Széles Ágota, Gál Péter ének,

Fábián Sándor ének és zongora

Berkenye-kör tagjai

Vendégünket köszönti:
Csákovics Gyula polgármester

Lezsák Sándor költõ, tanár, az

Országgyûlés alelnöke.

�Egész életében következetesen vállalta önmagát
és ragaszkodott emberségét megtartó istenhitéhez
is. Ennek jutalma nem is maradt el, egy szeretet-
ben gazdag, õszinte élet az övé, amely költészeté-
nek minden darabjában ott csillog.�  (Dippold Pál)

Minden érdeklõdõt szeretettel vár 
a zamárdi Berkenye-kör

IRODALMI VETÉLKEDÕ 2016

Szeretettel hívjuk a könyvbarátokat, baráti köröket, ol-
vasni szeretõ társaságokat,hogy öt fõs csapatokkal ve-

gyenek részt (17.!) olvasási vetélkedõnkön.

Az idei esztendõben
Zilahy Lajos : A fegyverek visszanéznek

címû regényét dolgozzuk fel.
A mû a harmincas évek közepén élõ , elszegényedõ kö-
zéposztály    mindennapokban vívott harcát mutatja be.
A törvényen felüli hatalom, a vagyon  mindig mindent
megvehet? Az új háborút kovácsoló nagyiparral szem-

ben nincs többé ereje a józan észnek?

Idõpont: 2016. április 16, 9 óra
Helyszín: Közösségi Ház

Városi Könyvtár



A �Balaton szíve� szerencsét is hozott!

A Nemzetközi Motorcsónak Szövetség kiosztotta a vi-
lág- és európa bajnoki elsõ helyezettek díjait Monacó-
ban. A díjkiosztóra a magyar szövetség elnökével ki-
utazott Bodor Peti, hogy kategóriájában, a F-250 ka-
tegóriában átvegye mindkét díját. A technikai spor-
tokban nem ritka, hogy egy versenyzõ megnyerje

mindkét ver-
senyt, de azért
ez mindig kima-
gasló teljesít-
ményt jelent.
A díjkiosztó ün-
nepélyes kere-
tek között zaj-
lott, hangulatát
a mellékelt ké-
pek is tanúsítják.
Az 1. képen Bo-
dor Péter és dr.
Sándor Péter el-
nök a hostessek
társaságában, 2.
képen a díj, 3.
képen a kategóriák világbajnokai együtt láthatók.

2015. évben Zamárdi logója is szerepelt a gyõztes ha-
jón, ez szerencsét hozott, és ez is kell a sportsikerek-
hez. Már gõzerõvel folynak a technikai fejlesztések
annak érdekében, hogy ebben az évben is sikerüljön
méltó eredményt elérni a versenyzõ, a csapat és a tá-
mogatók segítségével.

Köszönet a támogatóknak!

margó

2016. április 17.oldal Zamárdi Hírmondó

VÁCI AUTÓ SE 



�A szeretet azokat a könnyeket is meglát-
ja, melyeket nem sírtak el,és azokat a ké-

réseket is meghallja, melyeket nem mertek
kimondani�

/Szent-Gály Kata/

A zamárdi lakosoknak köszönhetõen a
március 5-13-ig tartó nagyböjti élelmiszergyûjtés eredmé-
nye: 183 kilogramm.
Az alábbiakban felsorolom, mibõl és mennyi került 17 - he-
lyi - rászoruló/egyedülálló asztalára.
Alma: 4 kg
borsó, lencse: 1 kg
búzadara: 2 kg
cukor: 35 kg
édesség/keksz, nápolyi.../: 1,5 kg
füstölt kolbász, szalámi: 6 kg
fûszer: 1 kg
gyümölcs,-paradicsomlé: 7 liter
kakaópor: 0,5 kg
kávé, kapucsínó: 0,5 kg
konzerv: 6 kg
lekvár: 10 kg
liszt: 32 kg
margarin, zsír: 1   kg
narancs: 1 kg
olaj: 18 liter
rizs: 18 kg
savanyúság: 2 kg
só: 1 kg
száraztészta: 23,5 kg
tea: 1 kg
tej: 11 liter
Nagyon köszönjük az élelmiszert hozóknak, hogy segítet-
tek az anyagi nehézségekkel küszködõknek,
szebbé téve így az õ ünnepvárásukat is.
Az adományátvétel - és osztás lehetõségét biztosítjuk min-
den hónap 1. hétfõjén 14-16 óráig Karitász termünkben
/ a Fõ utca - Honvéd utca sarkán álló épületben/.
Legközelebbi nyitott napunk: április 4.
Érdeklõdni a 348-524-es telefonszámon lehet.
Számlaszámunk: 50800221-10007606

B. SCH. M

Zamárdi Hírmondó 18.oldal 2016. április

Véradás 2016. március 7.

�Idõt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért,
ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehetted.�

(Albert Schweitzer)
2016. március 7-én településünkön véradás volt. Kicsit

félve vártuk a siófoki Vérellátó Állomás dolgozóival a
délutánt, vajon hányan jönnek el vért adni. Szebb napokat
megélt véradásokon bizony közel százan is voltunk. Sokat
kellett várni, míg sorra kerültünk. Tavaly õsszel csak 33-an
voltunk, ilyen kevesen még sose. Most sikerült kicsit többre
tornáznunk a létszámot. A szimpla köszönet helyett most
kivételesen leírom azoknak a nevét, akikrõl követendõ
példát vehetünk emberségbõl, önzetlenlégbõl, érdek
nélküli segítségbõl. Tudom, nem azért jöttek el, hogy most
dicsekedjünk ezzel, és nem várják el a betegségben kiszol-
gáltatott emberek háláját sem. Mégis, jó gondolni arra,
hogy valami jót tettek, talán valakinek segítettek a gyó-
gyulásában. Egyébként is: véradónak lenni jó!

Megjelent véradók listája:

Rezi Mónika Kovács János/Csap u.
Gál Péter Rajczi János
Szili József Csehi József Gábor
Szili Józsefné Vadász Éva
Ferenczi László Elter Imre
Szalkai Endre Soós Gábor
Nagyné Pál Ildikó Kertész Renáta
Papp Istvánné Kertész Tibor/ Fõ u.
Kiss Valérné Zsuzsa Szabóné Erika
Szovák Rita Bótai Bátor
Schwarczné Ildikó Hirschmann Attila
Schwarcz Béla Szabó Dóra/ Géderlak
Putyera Ernõné Gyekiczki János
Putyera Ernõ Hirsch Judit
Juhász Erika Anna Keul Márk
Szloboda József Nagy Attila
Szakáli Zoltán id Fontányi Zsolt
Kelemen Csaba Halász Józsefné
Erdélyi Róbert Marity Gábor

Köszönöm a megjelenteknek a véradást, Gál Péternek a
terem elõkészítésében, Szabó Adrinak a szervezésben és a
lebonyolításban való segítségét! Találkozzunk októberben
újra! 

Szabóné Erika

KARITÁSZ HÍREK

Zamárdi �Bormustra� a Szt. Kristóf pincészetben

Ez évben is március 4-én került megtartásra a már ha-
gyományosnak nevezhetõ bormustra, ahol a zamárdi bo-
rászok bemutathatták boraikat. A rendezvénynek a Szt.
Kristóf pincészet adott helyet, és maga a pincészet is be-
mutatta legjobb borait. 

A meghívottakat és a borászokat gyönyörûen terített
asztalok várták, a cserépkályha meleget sugárzott, és
minden adott volt egy kiváló rendezvény megtartásához. 

A résztvevõket, helyieket és Villány testvérváros kül-
döttségét Csákovics Gyula polgármester úr köszöntötte,
és már kezdõdött is a mustra, melyet Tóth Mihály úr ce-
lebrált.



Elõételként kenyérgyári lángos érkezett az asztalokhoz
házi töpörtyûkrémmel, hogy jobban csússzanak a borok.
Elsõként a fehér borok következtek, ezeket követték az
egyre népszerûbb rosé borok. A kóstolások között min-

dig más és más borász feladata volt a kóstolt bor értéke-
lése. 
Az értékelõk nem voltak udvariasak, de a kritikákon túl
elismerõ szavak is elhangzottak. Volt itt �kellemes íz-vi-
lág�, �kénes ízek�, �hordószagok� és �gyümölcsös illat�
egyaránt. Külön figyelmet érdemelt Gere Tamás villányi
borász véleménye, hiszen villányi borai már elismerést
szereztek számára. 
A fehérborokat követõen kis �szünet� következett, és a
�testesebb� vörösborok elõtt kiváló marhapörköltet tá-
laltak tarhonyával és savanyúsággal, melyet a �Friesz-

rétesek� zártak. Ezt követõen léptek porondra a vörös-
borok, melyek villányival indultak. A hangulat emelke-
dett, és a mustra végén borászok és vendégek egyaránt
kellemes beszélgetésekkel zárták a bormustrát.

A borokat nem tisztem értékelni, nem is értek hozzá, de
a zamárdi borászokat szeretném név szerint is említeni,
akik részt vettek a megmérettetésen. Petracsek Béla,
Schneider Veronika, Gombásné Magyar Csilla, Friesz
Gyula bácsi, Szabó Pista, Tóth Lajos, a Szt Kristóf pincé-
szet és természetesen Tóth Mihály.
Most már csak jó idõért kell fohászkodni, hogy az ez évi
szüret jól sikerüljön, és a következõ mustrán még jobb
borokkal jelentkezzenek  borászaink.
margó

2016. április 19.oldal Zamárdi Hírmondó



Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

Szabó Gábor
ügyvezetõ

06 20 9 516 963
www.focustherm.hu

8621 Zamárdi, Dobó István u. 5.
info@focustherm.hu

fax: 84 / 349 577

Teljes körû generálkivitelezés

Víz-,gáz-,fûtésszerelés

Klíma, napkollektor szerelés

Kõmûvesmunkák

Homlokzati szigetelés, színezés

Térburkolás

Hidegburkolás

Lakatos munkák Református istentiszteletek idõpontja
Minden vasárnap délelõtt 11 órakor,

a Zamárdi, Siófoki u. 20. sz alatti
Gyülekezeti Házban.

Gyülekezetünk honlapján,
www.refzamardi.shp.hu

további információkat is megtudhat
gyülekezetünkrõl.

Apostol Anna Klára
lelkész asszony

MISEREND

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

Kiss-Ék
Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

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

VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFÛTÉS 
szerelés, javítás

Petrus László
Tel: 06/20/4979-652

Cím: 8621 Zamárdi, Szent I. u. 16.
petrusviz@gmail.com

Zamárdi Hírmondó
Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja

Megjelenik:  havonta 1000 példányban
Felelõs kiadó:Zamárdi Város Képviselõ-testülete

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Fõszerkesztõ:Bemné dr. Schneider Mária

Következõ lapzárta: 2016. április 20.
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal,

Tel.: 348-711. (Kissné Walter Mária)
Anyagok leadása: bm.gabi@gmail.com, gabi@pupett.hu

Nyomdai munkák:Quick Press nyomda, Balatonföldvár Szedés: QP DTP
Telefon: (30) 7258-666, Telefon/fax: (84) 340-022

E-mail: nyomda@supraktv.hu

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

2016 április 20.oldal Zamárdi Hírmondó

Zamárdi
csütörtök 18 óra
szombat   18 óra
vasárnap    9:30

Balatonendréd
péntek    18 óra
vasárnap 11 óra

2016. április 1-jétõl.

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:

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat,
könyv, újság bekötését

valamint oklevél,
vendégkönyv és étlaptartó

készítését.

06-20/9615-834, mvarnagy@freemail.hu Várnagy


