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BESZÁMOLÓ
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2016. május 19-i rendkívüli ülésérõl

1. Zamárdi, Margó Ede sétány burkolási és térépíté-
si munkáival kapcsolatos döntések:

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
- a �Zamárdi, Margó Ede sétány burkolási és térépítési mun-
kái� közbeszerzési eljárás közbeszerzési bíráló bizottságá-
nak tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

dr. Kerekes Gyöngyi
Hoffmann Renáta
Kétszeri Balázs

- a közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk kö-
rét az alábbiak szerint határozza meg:

a. Fecske Kft.
b. Kõvágó-Ép Kft.
c. I. sz. Mélyépítõ Kft.
d. Ökobau Kft.
e. Roadtechnik Kft.

- a közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györ-
gyöt bízza meg 200.000.- Ft+áfa díjért.
- a mûszaki ellenõrzési munkáival a Pannon-Gádor Mérnö-
ki Iroda Kft.-t bízza meg 350.000,-Ft + áfa díjért.

2. Zamárdi Fõ utca 22-26. számú ingatlanok elõtti
burkolt padkaépítés és járda átépítés, Zamárdi, Fõ utca
2315. hrsz-ú ingatlanon parkoló kiépítése, és Zamárdi Ál-
talános Iskola kerítés építése� tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításával kapcsolatos döntések:

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 

- a közbeszerzési eljárás közbeszerzési bíráló bizottságának
tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:
-dr. Kerekes Gyöngyi
-Hoffmann Renáta
-Kétszeri Balázs

- a közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezõk kö-
rét az alábbiak szerint határozza meg:

II. sz. Mélyépítõ
Fecske Kft.
Roadtechnik Kft.
Balatonút Kft.
Kõvágó-Ép Kft.

- közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt
bízza meg 200.000.- Ft+áfa díjért.
- mûszaki ellenõrzési munkáival a  Pannon-Gádor
Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg 780.000,-Ft + áfa díjért.

3. Zamárdi Város Önkormányzatának útfelújítási
munkái 2016-ban közbeszerzési eljárás lezáró döntése:

�Zamárdi Város Önkormányzatának útfelújítási munkái
2016-ban� közbeszerzési eljárás során, a képviselõ-testület
tagjai név szerinti szavazással 5 igen és 0 nem szavazat mel-
lett az alábbi eljárást lezáró döntést hozták:

ViaVomito Kft. ( Veszprém), Útéppark Kft. ( Székesfehér-
vár) ,Colas Zrt. ( Budapest) ,

Swietelsky Magyarország Kft. ( Budapest) ajánlattevõ aján-
lata érvényes.
A nyertes ajánlattevõ: Útéppark Kft. (Székesfehérvár),
mert legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint a
legjobb ajánlatot tette.

A beruházás elvégzésével az Útéppark Kft.-t (8000 Székes-
fehérvár, Sóstói u. 7.) bízza meg 38.682.069,-Ft +27% áfa
díjért.

4. Sourcing Hungary Kft-vel kapcsolatos tájékoztatás
A kt.megtárgyalta a Sourcing Hungary Kft.-vel kapcsolatos
tájékoztatást, és az alábbi döntésekkel egyetért:

� Az Önkormányzat július 1-jei fordulónappal 
mondja fel az általános iskola földgáz energia be-
szerzésére vonatkozó szerzõdést a jelenlegi � EON
� szolgáltatóval. 

� Az új szerzõdésbe kerüljön beírásra, hogy ameny-
nyiben az iskola üzemeltetõjének,  tulajdonosának
vagy fenntartójának személyében változás követ-
kezik be, a szerzõdés max. 90 napos határidõvel 
felmondható.

� Az Önkormányzat nem tud olyan nyilatkozatot ki-
adni, miszerint nem áll más szolgáltatóval szerzõ-
désben, mivel jelenleg is gázszolgáltatást vesz 
igénybe az általános iskolára vonatkozóan, ezt a 
nyilatkozatot kérik javítani.

5. KEHOP-5.4.1 pályázattal kapcsolatos döntések:
A kt. megtárgyalta, és a KEHOP-5.4.1 pályázattal 
összefüggésben a megvalósíthatósági tanulmány
tervre, a közbeszerzési szakértõi, energetikai szakértõi
munkára vonatkozóan az alábbi cégektõl kér ajánlatot:

� EnascoSmart Energia Kft. Dunakeszi
� ReferoLudvig Kft. Budapest
� Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 

Kft. Kaposvár 

- a beérkezett árajánlatok elbírálására az alábbi sze-
mélyeket jelöli ki:

� Csákovics Gyula polgármester
� Hoffmann Renáta osztályvezetõ
� Kétszeri Balázs osztályvezetõ
6. Hórusz-Global Kft. megbízása

A kt. megtárgyalta, és tudomásul veszi 2016. június 15-au-
gusztus 31. közötti idõszakban a Hórusz-Global Kft. megbí-
zását a közterület-felügyelet munkájának segítésére.
A megbízási díj összege: 1.850.000,- Ft+áfa/2 fõ.

Matyikó Zsuzsa
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a t. Lakosságot, Üdülõtulajdonosokat,
Érintetteket! 

A Balaton Sound Fesztivál 2016. július 6-tól július 11-ig
kerül megrendezésre.

Behajtási engedélyek: Várhatóan 2016. június 29. (szer-
da) 11.00 órától nyit a Polgármesteri Hivatal parkolójá-
ban elhelyezett konténer, ahol sorszámozott behajtási
engedélyeket lehet beszerezni.  A konténer június 29. és
július 5. napok között 10.00 órától 18.00 óráig, valamint
július 6-július 10. napok között 08.00 órától 02.00 óráig
lesz nyitva.

Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a
lezárt, valamint a rendezvény, kemping környezetéhez
tartozó területeken csak behajtási engedéllyel lehet köz-
lekedni, illetve kizárólag magánterületen lehet parkolni.
Kérünk mindenkit, hogy saját és vendégautói parkolá-
sát magánterületen oldja meg. A parkolási szabályok
betartását a rendõrség és a közterület-felügyelet ellen-
õrzi. (A kiadott és sorszámozott behajtási engedélyekrõl
is statisztikai célból nyilvántartást vezetünk.)

Utcalezárások és egyirányúsítás: 2016. július 4-én (hét-
fõn)  7.00 órától megkezdõdnek az érintett területeken-
mellékelt térkép- az utcalezárások, melyek várhatóan
2016. július 12-én hétfõn 16.00 óráig fognak tartani. 
A Zamárdi, Kiss E. utca -Zöldfa utca sarkán a Balaton
Sound fõbejárata és környéke  D-i,   K-i és Ny-i irány-
ban, 50-50 méter terjedelemben, kiterjesztésre kerül,
azzal, hogy azon a területen a fesztivál biztonsági szol-
gálata jogosult intézkedni. 

Balaton-part ( 30 méteres parti sáv, Margó E. sétány)
lezárások: 
Várhatóan 2016. június 27. hétfõtõl kezdõdnek, és folya-
matosan tartanak az építkezések a rendezvényhelyszí-
nen, a hátsó - és kapcsolódó területrészeken. 

A Balaton-part lezárása Zamárdi, Kecskeméti utca vo-
nalától a Harcsa utcáig tart, idõtartama 2016. július 3-
án vasárnap 21.00 órától, várhatóan 2016. július 15.
péntek 16.00 óráig tart. (Kérem, hogy a partlezárás fel-
oldásának végleges idõpontjáról a további tájékoztatá-
sokat figyelemmel kísérjék, mert az idõpont -idõjárás,
stb. miatt- változhat!) 
Közterület bérbeadások: 

Zamárdi város önkormányzata az idei évben is úgy dön-
tött, hogy a közterületet semmilyen formában nem adja
bérbe a rendezvény ideje alatt. Felhívjuk a magánterüle-
tekre kitelepülõk figyelmét, hogy a tevékenységük végzé-
séhez szükséges hatósági  engedélyeket kötelesek besze-
rezni, a jogszabályokat betartani. 

A magánterületek elõtti közterületet szabadon kell
hagyni és azt tisztán tartani, melynek betartását a köz-
terület-felügyelet fogja ellenõrizni. 

Elõreláthatóan a Balaton Sound rendezvényterület
2016. július 6-án szerda 12.00 órakor nyit. Elõtte lévõ
napon zajmérések is várhatók a végleges beállítások vé-
gett.  A rendezvény további ideje alatt is folyamatosan
zajmérések lesznek.

Hang (zaj)vonal: 06/1 92 00 676.
B. Sound infovonal: fesztivál elõtt lesz nyilvános

További  információkról  a www.sziget.hu oldalon tájéko-
zódhatnak.

Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

Zamárdi, 2016. június 22. 

dr. Dudás Anita 
jegyzõ 

Zamárdi Város Önkormányzata
Jegyzõjétõl

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Telefon: 84/348-400, 348-711.  Fax: 84/349-147.

E-mail: zamardipmh@t-online.hu

FELHÍVÁS ZAMÁRDI ÁLLANDÓ lakosok részére!

A helyi lakosok részére idén is 150 db STRAND va-
lamint 50 db B MY LAKE FESZTIVÁL bérlet áll majd
rendelkezésre. Családonként kettõ jelentkezést fo-
gadunk el.

Kérjük, a jelentkezéskor személyi igazolványukat
és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.

A bérletigénylés és a bérletek kiosztása egy idõ-
szakban, a Tourinform Irodában (Kossuth u.16.)
történik majd az augusztusi hírmondóban megjele-
nõ pontos dátummal és árakkal. Fizetés kizárólag
készpénzben lehetséges.

Csak személyesen a megjelölt idõpontban fogad-
juk el a bérletigénylési és egyben vásárlási szán-
dékot!! Elõzetes igényleadást nem áll módunkban
felvenni.
Megértésüket köszönjük.
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Balatoni borok versenye

A Balatoni Szövetség immár XIV. alkalommal rendezte
meg a Balatoni Borok Versenyét, ahol a borrégió hat
borvidékérõl több mint 100 nedû került elbírálásra. A ver-
seny fõvédnöke, Dr Feldman Zsolt agrárgazdaságért fe-
lelõs helyettes államtitkár volt, a szakmai lebonyolítást a
Pannon Egyetem Georgikon Karának Kertészeti Tanszé-
ke végezte, a bírálók között pedig elismert borászok,
borkereskedõk és szakírók képviseltették magukat. A
díjátadó ünnepség Zamárdiban, a Hotel Wellamarinban
került megrendezésre, ahol településünk az alkalomhoz
illõ programmal kedveskedett a résztvevõknek:
Csákovics Gyula polgármester úr köszöntõ beszédét kö-
vetõen Széles Ágota és Erdei Csenge adott elõ gyönyö-

2016. július 5.oldal Zamárdi Hírmondó

RÖVID HÍREK

Avarok és longobárdok; Balaton-partján

A történelem folyamán már találkoztak avarok és longo-
bárdok itt a Balaton-partján. Hagyományõrzõ fesztivál ke-
retében azonban most elõször. A jún. 18-19-i hétvégén si-
keresen debütált Zamárdiban az a hagyományõrzõ feszti-
vál, amelynek reményeink szerint lesz folytatása. A rendez-
vény keretén belül szeretnénk mindenkivel megismertetni
Zamárdi avar múltját. Célunk, hogy a jövõben minél töb-
ben kössék össze városunk nevét az avar örökséggel. A
�Harcosok Viadalán� négy nemzet hagyományõrzõi �küz-
döttek� nem is egymás ellen, hanem elsõdlegesen a közön-
ség elismerõ tapsáért.

Csákovics Gyula
polgármester

A fotókat készítette: Döme Tamás

Fotó: Döme Tamás

Fotó: Kasza JózsefFotó: Kasza József
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ÓVODAI HÍREK

rû balatoni népdalokat citeraszó kíséretében, majd a Su-

lyom Néptáncegyüttes fiatal tehetségei bûvölték el a kö-

zönséget. Hálásan köszönjük a színvonalas elõadásu-

kat! Az ünnepségen a következõ kategóriákban vehették

át díjaikat a nyertesek:

Legjobb vörösbor: IKON Borászat, legjobb rozé: Bujdo-

só Szõlõbirtok, legjobb fehérbor: Várszegi Pincészet,

legjobb desszertbor: Bezerics Borház, legjobb gyöngyö-

zõ bor: Bujdosó Szõlõbirtok.

Ezúton gratulálunk a nyertes borászoknak!

Május utolsó hetében, 25-én szerveztük meg a kihívás nap-
ját, amit idén egy �Ovi- olimpia� megrendezésével tettünk
még érdekesebbé a gyermekek számára. Reggel az udvaron
egy közös zenés tornával kezdtük a napot, amin a szülõk is
részt vehettek, és együtt mozoghattak gyermekeikkel. Ez-
után pedig körbefutottuk az óvodát, a legkisebbek is szapo-
rán szedték a lábukat. A befutókat friss zöldség és gyümölcs
várta. Miután megtízóraiztunk, a városi sportpálya felé vet-
tük az irányt. Itt rendeztük meg az ovi-olimpiát, ami öt ver-
senyszámból állt. Így kipróbálhatták a távolugrást, gerely-
hajítást, magasugrást, kislabdahajítást, végül pedig korcso-
portonként futóversenyen is részt vehettek. A jutalom nem
maradt el, mindenki egy 5 karikás aranyéremmel büszkél-
kedhetett, a futóverseny gyõztesei pedig megtapasztalhat-
ták milyen érzés felállni a dobogóra.  Az óvodába visszatér-
ve meglepetés üdítõvel várta õket Ica néni. 
Május 26-án, csütörtökön utoljára énekelhettek a zene-ovi-
sok Guszti bácsival, a szülõknek ekkor lehetõségük volt
meghallgatni, mi mindent tanultak dalos pacsirta gyerme-
keik. 
Június 3-án igazán nagy nap várt a gyerekekre, ugyanis ezen
a szép, napsütéses pénteken tartottuk az iskolába menõ
nagycsoportosok ballagási ünnepségét. Délelõtt egymás
vállára téve kezüket, búcsúzó dalokat énekelve vonultak vé-
gig az óvodán. Fájó szívvel vettek búcsút a játékoktól, ame-
lyekkel 3-4 éven át játszottak, a konyhától és konyhás né-
niktõl, akiktõl a finomabbnál finomabb ételeket kapták, az
udvartól, ahol annyit szaladgáltak, és társaiktól, akikkel
szoros barátságok kötõdtek. Idén se maradhatott el a közös
tortaevés, a teraszon mindenkit megkínáltunk a csokis fi-
nomságból. A délutáni pihenés után nagy volt a nyüzsgés. A
csoportszobákban a gyerekek már szép, ünneplõs ruhában
készülõdtek a mûsorra, a szülõk, családtagok a virágokkal
feldíszített tornateremben gyülekeztek. Idén elsõ alkalom-
mal a 4 csoport ballagósait összefogva egy nagy közös mû-
sort adtunk. A tarisznyákat középsõ csoportos társaik nyúj-
tották át. Az óvó nénik, dadus nénik könnyes szemmel ölel-
ték át a szeptembertõl iskolába induló nagyokat, és kíván-
tak nekik sok sikert tanulmányaikhoz.
Június 7-én Tabajdon és Dinnyésen élvezhették az ovisok a
gyermeknapot. Tabajdon egy mezítlábas sétány várta õket,
Dinnyésen pedig egy várpark, ahol önfeledten szaladgál-
hattak, bújócskázhattak, különbözõ játékokat próbálhattak
ki. Ebéd után egy hûsítõ jégkrémmel leptük meg õket és

egy szuper, dínós szívószállal. Ezzel és sok-sok élménnyel
térhettek haza jólesõen elfáradva. 
A Máltai Szeretetszolgálatnak ezúton szeretnénk megkö-
szönni az almát, amit kaptunk. Nemcsak nekik, hanem sok
szülõnek is hálásak vagyunk, amiért rengeteg friss gyümöl-
csöt hoztak be, ezzel is támogatva a gyermekek egészséges
táplálkozását. 
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság által meghirdetett
pályázaton sikeresen vettünk részt, a gyerekek alkotásainak
köszönhetõen megkaptuk a �Somogy megye legkreatívabb
óvodája 2016� címet. 
Az utolsó napokban a csoportok többször is elmentek fa-
gyizni, pizzázni, palacsintázni szülõi felajánlásokból vagy
csoportpénzbõl. Az összevonás során óvodába járó gyere-
kek számára is biztosítjuk az élménnyel teli szuper nyarat
sok fürdéssel, kézmûveskedéssel, mozgásos játékkal. 
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ISKOLAI HÍREK

Május 29-én tanulóink is részt vettek a hõsök vasárnapja
alkalmából rendezett ünnepségen.

Június 2-3-án a 6. osztály észak-magyarországi kirándulá-
son vett részt. Útjuk során Eger nevezetessé-
geit fedezték fel, megtekintették az Aggteleki
Cseppkõbarlangot, mely a világörökség ré-
sze. Szilvásváradon kisvasutaztak, felmásztak
az Õsember barlangjához, majd egy kiadós
túrázással zárták a kirándulást. 

7-én zajlott a néptánc tagozatosok vizsgája. Iga-
zán nagyszerû produkciókat láthattunk, nép-
táncosaink kiemelkedõ munkát végeztek. Ezt
az Együd Árpád verseny aranyminõsítései is
bizonyítják.
Az iskolában megemlékeztünk a gyászos tria-
noni döntésrõl, s annak felfoghatatlan követ-
kezményeirõl.

7-8-án a nyolcadikosok Budapestre kirándultak.
A Ferihegyi repülõtér, a MTV székház meg-
tekintése nagyon emlékezetes marad szá-
mukra.

9-én jutalomkiránduláson vettek részt azon 7-8.
osztályos diákok, akik a magyar nyelvi verse-
nyeken kiemelkedõen szerepeltek. Budapes-
ten a Nemzeti Galériába és a Magyarság Há-
zába látogattak el.

14-15-én a 7.o. egyik fele kis biciklis körútra in-
dult a Balaton keleti medencéje körül, a má-
sik fele pedig már készült a ballagásra: SZM-
szülõk segítségével díszeket készítettek.
Az ötödikesek Tihanyba kirándultak.

15-én délelõtt ballagási fõpróbát tartottunk, dél-
után a nyolcadikosok szép mûsorral búcsúz-
tak tanáraiktól.

16-án is búcsúztatót szerveztünk iskolánkban. BA-
RACSKAI JULIANNA és PÓCSI RÓZA pe-
dagógusokat nyugdíjba vonulásuk alkalmá-
ból köszöntöttük. JULIKA NÉNI nagyon sok
mostani szülõnek is fogta kezét a �betûvetés-
nél�. 
Neki sikerült az, ami manapság nagyon ritka:
hogy valaki onnan megy nyugdíjba, ahol az
elsõ �szárnycsapásait� megtette. Az itt eltöl-
tött 40 év alatt sok hálás tanítványt szerzett.
Ezúton is köszönjük, hogy
köztünk volt, s tapasztala-
tával, szakmai tudásával,
türelmével segítette min-
den diák és pedagógus
munkáját. Jutka és Róza,
hiányozni fogtok nekünk!

18-án szólalt meg ebben a tan-
évben az utolsó csengõszó.
Sokan várták már, hisz ez
jelzi a vakáció kezdetét. 24
végzõs diákunk számára a
csengõ a búcsút is jelentet-
te. Szép mûsorral búcsúz-

tak diáktársaiktól, s az iskolától. A ballagást
tanévzáró követte, ahol eredményes munká-
jáért sok tanulónk kapott jutalmat.
8. osztályosainknak sok sikert, eredményes
helytállást kívánunk az életben, s az új isko-
lájukban!

Jún. 26-júl. 2. között fogadjuk lengyel testvértelepülésünk
30 tagú küldöttségét. Tapolcai kirándulás,
paintball, strandröplabda, sport-és kézmû-
ves-foglalkozások, két disco, strandolás, go-
kartozás szerepel a programban. Ezzel viszo-
nozzuk mindazt, amit diákjaink a lengyelor-
szági tartózkodásuk során kaptak. A prog-
ram az önkormányzat támogatásával- melyet
nagyon köszönünk- és pedagógusaink aktív
közremûködésével valósul meg. 

A HEBE országos német nyelvi tavaszi versenyében reme-
keltek diákjaink. A hetedikesek- HORVÁTH LUCA, BA-
LOGH VERONIKA, SZABADKAI RÉKA 46 csapat közül
/német tagozatosok és nemzetiségiek között/ a második
legjobb lett. Szintén a HEBE � Spiel und gewinn!� német
nyelvi országos csapatversenyben BRUCKER PÉTER,
BALOGH HANNA, ERDEI CSENGE is kiemelkedõen
teljesítettek, kategóriájukban a 3. helyen végeztek.

*
Az elsõ osztályosoknak tanév végi meglepetésekben volt
részük. Az utolsó napokban meghívást kaptak pizzára/
Pizza Pazza/, palacsintára/ Puller Gertrúd./, fagyira �Édes
Velence-Gireth Gábor/, s mindezekért ezúton is köszöne-
tet mondanak.
Az idei tanévben is gazdagodott iskolánk. A 2. osztály tel-
jesen új bútorzatot kapott, s az aulába is 4 új vitrines szek-
rény került. Nagyon köszönjük az idén még fenntartó ön-
kormányzatnak, hogy ezzel is modernebbé, szebbé tette
második otthonunkat. 
Nagyon sokat köszönhetünk amúgy is a Zamárdi Önkor-
mányzatnak és a képviselõ-testületeknek, hisz az elmúlt
25 év alatt minden támogatást megkapott az iskola. Az
évek során nagyon jó fenntartói kapcsolat alakult ki. A
zamárdi iskola szépült, gyarapodott, segítségükkel tanuló-
ink számtalan versenyre eljutottak. Mindenhová elvittük
iskolánk, településünk jó hírét. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

H.J.



1.o. Kiváló: Balogh Luca
Bölcsik Rozi
Iberpaker Boróka
Juhász Liza
Kovács Olivér
Takács Jázmin
Tóth Hanna

2.o. Kitûnõ: Kivágó Fanni
Makláry Nóra
Péter Kincsõ
Szabó Lili

3.o. Kitûnõ: Ambrus Emese
Gruber Ádám
Horváth Izabella
Ujvári Patrícia

4.o. Kitûnõ: Bölcsik Zoltán
Eidenpenz Bianka

5.o. Kitûnõ: Balogh Hanna
Brucker Péter
Erdei Csenge

6.o. Kitûnõ: Borsos Krisztián
Gál László

7.o. Kitûnõ: Nagy Gergõ
Szabadkai Réka

8.o. Kitûnõ: Csehi Gréta 
Horváth Mirjam
Walter Dominika
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Tanévzáró 2016

Tanulmányi- és sportversenyek díjazottai (megyei 1-3.,
országos 1-10.)

3.o. Bokor Bulcsú (sport), Gruber Ádám (sport) 
4.o. Kiss András (sport), Szabó Gergely (sport) 
5.o. Balogh Hanna (tanulmányi), Brucker Péter

(tanulmányi), Erdei Csenge (tanulmányi), Pintér 
Jázmin (sport), Ficsor Zsófia (sport) 

6.o. Balázs Attila (sport), Ficsor Nóra (sport), Gál 
László (tanulmányi), Kovács Laura (sport), Nagy 
Nadin (tanulmányi), Papp Veronika (tanulmányi),
Simonyi Diána (tanulmányi), Szabó Bence (tanul
mányi), Szabó Réka (sport)

7.o. Balogh Veronika (tanulmányi), Bokor Levente
(tanulmányi), Erdélyi Norbert (tanulmányi), 
Gazdag Noel (sport), Hegyi Szilárd (sport), 
Horváth Luca (tanulmányi), Nagy Gergõ (tanul-
mányi és sport), Simon József (sport), Szabadkai 
Réka (tanulmányi)

8.o. Csehi Gréta (sport és tanulmányi), Csikós Péter
(tanulmányi), Csonka Regina (tanulmányi és 
sport), Fenyvesi Adrián (sport), Horváth Mirjam 
(tanulmányi és sport), Nagy Dániel (sport), Papp 
Helka (sport), Papp Zsombor (tanulmányi), 
Schwarc Béla (tanulmányi), Walter Dominika
(tanulmányi és sport) 

Felkészítõ tanárok: Benkõ Margit, Galóné Kárpáti Ildikó,
Galó Tibor, 
Hirsch Judit, Simon Alice, Trombitásné Zádeczki Ildikó
(sakk)
Néptánc: Az Együd Árpád emlékére megrendezett
Somogy megyei gyermek és ifjúsági néptánc fesztiválon az
Elõképzõ 2. osztály és a Gánica csoport arany fokozatot, a
Vackor csoport ezüst fokozatot kapott.

Felkészítõ tanár: Szugfill Zsolt

Közösségi munkájáért Vidák Zsófia 6. és Tomó Kristóf 8.
osztályos tanuló kapott elismerést.

A Csákovics Gyula polgármester úr által alapított Jó ta-
nuló, jó sportoló díjat Csehi Gréta vehette át.

Legjobb focista: Fenyvesi Adrián 8. osztályos tanuló
Dárdai Pál által dedikált focilabdát kapott Csákovics
Gyula polgármester úrtól.

Fekete István-díjban részesült Csehi Gréta, Horváth
Mirjam és Walter Dominika a nyolc év során nyújtott
kiemelkedõ tanulmányi munkájáért, példamutató maga-
tartásáért és szorgalmáért. 

A Bonis Bona � Kiváló tehetséggondozó díjat Benkõ
Margit tanárnõ Budapesten Balog Zoltán miniszter úrtól
vehette át.

Szabóné Marton Julianna, Tomóné Gombos Tímea 8.
osztályos SZM-szülõk áldozatos munkáját Tarr Péter igaz-
gató úr köszönte meg.

Tanulmányi eredmények (kitûnõk és jelesek):

Jeles: Bertalan Péter
Friesz Dorka
Gamauf Zsombor
Nagy Márton
Sipos Laura

Jeles: Bokor Bulcsú
Brucker Márta
Németh Jana

Jeles: Tóth Martin

Jeles: Nagy Nadin
Simonyi Diána
Szabó Petra

Jeles: Balogh Veronika
Horváth Luca

Jeles: Csonka Regina

Csehi Gréta, Horváth Mirjam, Walter Dominika
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

ISKOLAI SPORT

Székesfehérváron rendezték az atlétikai egyéni pályabaj-
nokság országos döntõjét. Iskolánkat megyei bajnokként
Csehi Gréta, Ficsor Nóra, Nagy Gergõ és Nagy Dániel kép-
viselte. GRÉTI szerepelt a legjobban: magasugrásban egyé-
ni csúccsal a hetedik helyen végzett.

Lapzárta után zajlott Gyulán a 200 fõ alatti �kisiskolák� or-
szágos diákolimpiai döntõje. Lánycsapatunk nagyszerûen
versenyzett: a harmadik helyet szerezték meg. A csapatot
PINTÉR JÁZMIN, FICSOR ZSÓFIA, FICSOR NÓRA,
KOVÁCS LAURA, CSEHI GRÉTA és PAPP HELKA alkot-
ta.
Lányok, büszkék vagyunk rátok!

H.J.

Nyugdíjasbúcsúztató

Baracskai Julianna tanítónõ és Pócsi

Róza logopédus 40 év tanítás után

vett búcsút iskolánktól. �Julika

néni� 1975-ben lépett be iskolánk

kapuján. Hihetetlen, de igaz: más

munkahelye nem volt, innen vonult

nyugdíjba. Úgy tûnik, ezt a csúcsot

nem tudja sokáig senki túlszárnyal-

ni...

Dobribán Géza Veterán Atlétikai Emlékverseny
Szép számmal (72 nevezett versenyzõ) érkeztek Zamárdiba
az atlétikai versenyzõk, akik 14 versenyszámban mérték
össze erõiket június 4-én. Bár a délutáni zápor nem könnyí-
tette meg a versenyzõk dolgát (csúszó dobókörök), sérülés-
mentesen és jó hangulatban zajlott le ez a nap.
5 zamárdi sportember is megmérkõzött: diszkoszvetésben,
távolugrásban és futószámokban.
Gratulálunk a szép eredményekhez; hivatalos versenyered-
mények a szamosz.hu oldalon tekinthetõk meg.
Köszönjük szépen:
- a segítõk és diákok munkáját a pályán
- a büfében Könczölné Emõke, Nagyné Magdi néni,
Puruczkyné Angéla néni és Panni néni segítségét
- a Gamesz és ifj. Joó Gábor munkáját a pálya és öltözõk
rendbetételéért. 
- Iberpaker Gábornak (SEFAG ZRT- szántódi Erdészet
Igazgatóságának) a vacsorához biztosított vadhúst.
- Mészáros Miklósnak, aki a verseny egyik fõvédnöke volt,
- bár õ idén nem tudott versenyezni-, hogy végigkísérte és

szerekkel látta el a dobóversenyeket.
- és természetesen a versenyzõknek is� 

A jubileumi versenyre (20. évébe lép jövõre) már most el-
kezdünk készülni, hiszen már több versenyzõ is jelezte: ta-
lálkozunk 2017-ben! 
Rendezvények júliusban:
Július 6-10.  Balaton Sound Fesztivál
Július 7-tõl, csütörtökönként 16:30-tól Zamárdi séták in-
gyenes túravezetés
Gyülekezõ: a Tourinform iroda elõtt.
Július 15. lengyel �Gromada� Vegyeskar (Stara
Wi�niewka) koncertje 
�18.00 órai kezdettel Egyház-zenei koncert a Zamárdi
Plébánia templomban
�19.30 órai kezdettel Szórakoztató koncert a Zamárdi Nõi
Kórus közremûködésével, a balatonparti sétány keleti ré-
szén, a Parti Büfé elõtti strandon (a sétány víz felõli olda-
lán)
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Július 16. 20:15 órakor Orgonakoncert a plébániatemp-
lomban � Ruppert István
Július 17, 31. 17:00 órakor Lurkók, vitorlára! Gyermek vi-
torláztatás   (Bácskai u., kikötõ)
Július 18-21. Vitorlás napközi tábor
Jelentkezés: zamardi@tourinform.hu
Július 21-24. IV. Rosé Fesztivál
Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér
Mindennap: kirakodó, kézmûves vásár, neves villányi és ba-
latoni borok.

július 21. csütörtök
18.00 órakor felvonulás a városházától a rendezvénytérre; a
Richter Flórián cirkusz lovasaival, majorettekkel, lovas ko-
csikkal, fúvós zenekarral. Felvonul a villányi borrend.
18.30 Megnyitó; beszédet mond a két város polgármeste-
re, bemutatkozik a Villányi borrend
18.45 bemutatkozik Zamárdi, ovisok, néptáncosok
19.00 bemutatkozik Villány városa:
néptáncosok, énekkar

19.30 Borra-Való együttes 
20.30 Tonkpills zenekar
21.30 -23.00 Retrofon koncert
július 22. péntek
16. 00-16.30 Stand-up Comedy- Gombos Tibor
16.30-17.30 Zsuzsi mosolyog zenekar
17.30-18.00 Stand-up comedy-bortotó
18.00 Peet Project koncert
19.00-20.00 Stand-up comedy-Fülöp Viktor
20.00 -21.30 The BITS koncert
21.30-23.00 Focus Trio koncert -közben Majorettek
fénybuzogányos bemutatója
július 23. szombat
15.00-18.00 Part Fm kívánság mûsor
15.45 bejelentkezés - stand-up comedy bortotó
16.00 Zsuzsi mosolyog zenekar
17-18.00 Stand-up comedy-Gombos Tibor
18-19.45 Barrio Latino koncert
19.45-20.30 Stand-up comedy-Gombos Tibor
20.30-22.00 Mistery Gang koncert
22.00-23.30 The Freakend koncert
július 24. vasárnap
16.00-17.00 Szikra László stand up comedy
17.00-18.30 All Inclusive zenekar
18.30-19.00 Stand up comedy-Gombos Tibor
19.00-19.45 Takács Nicolas
19.45-20.00 Stand-up comedy Gombos Tibor
20.00-21.30 Illfon GT koncert
21.30-22.00 Stand-up comedy-Gombos Tibor
22.00 Tûzzsonglõr show
Zárás 

Július 22. 20:15 órakor  Orgonakoncert a plébániatemp-
lomban � Karosi Bálint
Július 23. 19:00 óra Szent Kristóf-napi szentmise, Szán-
tódpuszta
Július 24. I Love Balaton 2x (Zamárdi Tihany között Bala-
ton átúszás 2x)

Július 28-31. I.Gasztro és Utcza Fesztivál
Helyszín: Kossuth u. vége, Rendezvénytér
Mindennap: streetfood autók, kézmûves sörök, balatoni

borok, gyerekprogramok, utcazenészek.
�2016. július 28. Csütörtök � Kóstoló és szakmai nap
� kedvezményes street food, kézmûves sör, balatoni bor-
kóstoló 
� gasztro elõadások, szakmai találkozók, nyilvános fõzések

�2016. július 29. Péntek � Egész napos utczazene fesztivál,
este Caramel élõ nagykoncerttel és utczabállal
� utcazene fesztivál egész nap
� Caramel nagykoncert
� utczabál

�2016. július 30. Szombat � Autó&Motor Kiállítás / Retro
fellépõk
� I. Balatoni Auto&Motor Show � Autó&Motor Kiállítás
� a Balaton legnagyobb ingyenes RETRO SHOW-ja:
UFO Együttes, V-Tech (Kefir) Gj Dominique + Fergeteg
Party

�2016. július 31. Vasárnap � Gyermek- és sportnap
� Gyereknap: arcfestés, henna �tetoválás�, buborékfújás,
gyermek koncert, ugrálóvár és sok minden más.
� Sportnap: napindító jóga, aerobik, kangoo és fitness be-
mutatók, amatõr strandröplabda-bajnokság, drón-bajnok-
ság.

Július 30.  20:15 órakor: Orgonakoncert a plébániatemp-
lomban � Mester és Tanítványok: Dr. Friedler Magdolna,
Somogyi Kinga, Jancsó Benedek

Augusztus 4-7. III. Filmzene Fesztivál

Programváltozás jogát a rendezvények szervezõi fenntart-
ják!

FELHÍVÁS ZAMÁRDI ÁLLANDÓ lakosok részére!
A helyi lakosok részére idén is 150 db STRAND valamint
50 db B MY LAKE FESZTIVÁL bérlet áll majd rendelke-
zésre. Családonként kettõ jelentkezést fogadunk el.
Kérjük, a jelentkezéskor személyi igazolványukat és lak-
címkártyájukat hozzák magukkal.
A bérletigénylés és a bérletek kiosztása egy idõszakban, a
Tourinform Irodában (Kossuth u.16.) történik majd az au-
gusztusi hírmondóban megjelenõ pontos dátummal és
árakkal. Fizetés kizárólag készpénzben lehetséges.
Csak személyesen a megjelölt idõpontban fogadjuk el a
bérletigénylési és egyben vásárlási szándékot!! Elõzetes
igényleadást nem áll módunkban felvenni. Megértésüket
köszönjük.

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.) 

ÚJ ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
·   T-PÓLÓ arany-ezüst nyomattal férfi, nõi fazonban több-
féle színben és méretben



2016. július 11.oldal Zamárdi Hírmondó

· új bögrék, kulcstartók és hûtõmágnesek
· logózott tornazsák több színben
· 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.
Színes vagy fekete-fehér scannelés, nyomtatás, fénymáso-
lás: 25 Ft/oldal

Hûséges vendég
Ajándékozzuk meg oklevéllel, virágcsokorral és egy kis
ajándékcsomaggal idén is Zamárdi hûséges vendégeit! Vár-
juk azon kedves szállásadók jelentkezését, akiknek vendé-
gei 5, 10, 15, 20, 25� vagy még régebb óta hûségesen visz-
szatérnek városunkba. Az ajánlólap a Tourinform irodában
átvehetõ.

Zamárdi kártya
Szállásadók figyelmébe ajánljuk a vendégeknek kedvezmé-
nyeket nyújtó Zamárdi kártyát és a hozzá tartozó elfogadó-
hely listát. A Tourinform irodában átvételi elismervény alá-

írásával nyitvatartási idõben átvehetõ.
Horgászjegy (területi jegy) értékesítés. 
A vásárláshoz adott évre érvényes állami horgászjegy szük-
séges!
Gyerek partközeli éves: 1.500,-
Ifjúsági partközeli 24 órás: 1.000,-
Ifjúsági partközeli 72 órás: 2.000,-
Felnõtt partközeli 24 órás: 2.500,-
Felnõtt partközeli 72 órás: 4.500,-
Ifjúsági, partközeli 10 napos: 3.000,-
Felnõtt partközeli 10 napos: 7.000,-
65. életév feletti partközeli 24 órás: 2.000,-
65. év feletti partközeli 72 órás: 3.500,-
65. életév feletti partközeli 10 napos: 5.500,-

Nyitva tartásunk:
Júliusban hétfõtõl szombatig 9:00-18.00 óráig, vasárnap
9:00-17:00 óráig vagyunk nyitva.

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

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók
A Nemzeti Összetartozás nap-

ján megemlékezésünket a megújult
Magyar Fájdalom emlékhelyen tartot-
tuk a Szabadság téren. Sok érdeklõdõ
elõtt Kuncz László elõadómûvész vo-
nultatta fel nagy költõink e naphoz il-
lõ és sorsunkat taglaló klasszikus ver-
seit, többek közt Petõfiét, valamint Jó-
zsef Attila és Jékely Zoltán örökbecsû
költeményeit. Hála Isten, szép szám-
mal jöttek el a zamárdiak, s érezhették
meg elõször, milyen a szobornak és
környezetének az aurája! Kis dombon
található a mûalkotás, a dombocska
oldalában a Magyar Királyság sziluett-
jét formázza a virágágyás, amelyben a
fájdalom és a szeretet piros virágai
díszlenek. Az ágyás mindegyik kövé-
nek külön története van. Tóth
Józsefné és magam gyûjtöttük össze
õket. Ildi határon túli barátait riasztot-
ta, s õk olykor buszsofõr ismerõsükre
vagy ismeretlenbõl ismerõssé lett sze-
mélyre bízták a kövek Zamárdiba jut-
tatását. Nekem kalandos kõszerzõ út-
jaim voltak. Ha már elvették tõlünk
egyeztetés nélkül az ország kétharma-
dát, úgy éreztem, jogom van a köveket
mint követeket idehozni. Köszönetem
a kövekért továbbá Patyi Zoltánnak,
Bartha Sámuel dr-nak és Tóth József-

nek. Vegyük sorra, honnét származtak:
Nagykövesd, Magas-Tátra, Visk, Mun-
kács, Királyhágó, Csíksomlyó, Nagy-
bacon, Székelyvécke, Horgos, Aracs,
Rovistye, Varasd, Mura-part Alsólend-
vánál, Németújvár, Máriacell.
Június 12-én nyílt meg a tájházban
idõszaki kiállításunk. Pánczél Mátyás
természetfotós mutatja be a szezonban
legszebb természetfotóit. Nem próbá-
lom meg szavakkal bemutatni, mily
csodás körülöttünk a teremtett világ,
aki fotósunk szemén keresztül szeret-
né meglátni, várja õt szeretettel a táj-
ház a nyitvatartási idõkben! A megnyi-
tón Lelovics Zsolt muzsikált, a termé-
szethez illõ természetes zenével, ma-
gyar tájak népzenéjével derûsítette a
hangulatot, aztán �megvizsgáltuk�,
mennyire idegenedett el a természet-
tõl a jelenlévõ közönség! 10 madárnak
a hangját kellett felismernie. Hála Is-
tennek, nem reménytelen a helyzet,
mind a tíz madárhangra jó válasz érke-
zett! Aztán Pánczél Mátyás megfog-
ván a kilincset, megnyitotta a kiállítást,
és szeretetvendégséggel zárult az alka-
lom.

Hagyományos módon az idei volt az
utolsó Szent Iván éji idõutazásunk (va-
lószínûleg). A Kecskés Együttes fan-
tasztikus módon idézte meg tudásával,

július

� Ingyenes játékpark népi ügyes-
ségi játékokkal, asztali játé-
kokkal és kézmûves foglalkozá-
sokkal.

Idõpontjai, helyszínei: 

Július 8- és-10-e: Jegenye tér; 
15- és 17-e: Táncsics strand;
22- és 24-e: Kossuth utca végi 
strand;
29- és 31-e: Kossuth utca végi 
strand. 

Idõtartam: 16:00-19:00-ig.

Esõs, rossz idõ esetén az érintett al-
kalmak más idõpontban zajlanak le.

ZAMÁRDI GYEREKEK!
ÉLJETEK TI IS E JÓ

LEHETÕSÉGEKKEL!!!

� 8-a, 9:00: vásár 

� 9-e: a Berkenye Kör kiállításá-

nak megnyitója

� 14-e, 10:00: vásár

� 21-e, 9:00: vásár

� 26-a, 9:00: vásár
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zeneválogatásával a történelmi koro-
kat. Mindez úgy történt, hogy nekik
sem volt terhes a négy és félórás kalan-
dozás az idõben. A templomtéri em-
lékmûnél egy szép Boldogasszony-
énekkel kezdtük, majd 48 és 56 hõsi
küzdelmei idézõdtek meg. A Hõsök
kápolnájánál a világháborúk egyszerû
kisembereire gondoltunk fáklyáink fé-
nyében. A Szervátiusz-szoborhoz érve
több évszázadot ugrottunk az idõben,
hogy szent királyainkkal találkozhas-
sunk a zene által. A Szamárkõ, mint
mindig, idén is kitüntetett helyszín
volt, hiszen több évezred hiteibõl
merítkeztek a felcsendülõ dallamok,
és a dobszó közbeni tûzugrások az õsi
oltárkõnél az idõutazás egyik legkülö-
nösebb mozzanata. Bár tréfás vagy in-
kább derûs a tûzugrás, de valahol a lá-
nyok, asszonyok még most is érzik lel-
kük mélyén, hogy egy régi rítus rejtõ-
zik a cselekvés mélyén, olyasvalami,
amelyben sok százezer nõ hitt koron-

ként az istenképüknek megfelelõen. A
Rákóczi-kõnél található Pálfi Istvánék
virágokkal ékes kerthelyisége. Hálásan
köszönjük, hogy a kb. 40 fõs közönsé-
get meghívták, a szeretetvendégség
ételeit, italait szervírozták nekünk. A
zenekar pedig a kuruc kor világát te-
remtette meg oda. Ezután következett
a séta az éjszakai erdõn át a vaske-
reszthez. Így érkeztünk meg Álmos,
Árpád és más vezérek korába. Az éj-
szakában õket idézni mindig különle-
ges hangulatú. És végül a mélyúton le-
felé majd a mezõre kanyarodva elér-
keztünk az Emlékkereszthez. Szá-
momra ez az utolsó stáció mindig a
legmeghatóbb, hiszen zamárdi vérta-
núk fölött ülünk le a zenészekkel, és a
dervisek zenéi, Oszmán pasa indulója
meg más egyéb török zenék az éjszaka
balatoni panorámájában, miliõjében
utánozhatatlan hangulatot teremte-
nek. Az együttes is érzi ezt, mert na-
gyon szeretnek így zenélni itt,

Zamárdiban. Tán tíz éve van idõuta-
zás, és úgy érzem, most jött el az idõ,
hogy ez a rendezvény téli álomra men-
jen. Nem azért, mert idén negyvenen
vettek részt rajta, õk végig kitartot-
tak(!), hanem azért, mert nemcsak üz-
let az élet, van, amit egy �kegyelmi�
szint elérésekor kell elengedni. Kö-
szönjük Kecskés Andráséknak, hogy
életre keltették sok éven át történel-
münket. Köszönöm a �törzsutazók-
nak�, hogy évente velünk tartottak.
Kicsit sajnálom, hogy bizonyára van-
nak olyanok, akik most azt érzik, �ta-
lán egyszer ki kellett volna próbálnunk
ezt a rendezvényt�, és már ezt nem te-
hetik meg, de majd jövõre lesz másfé-
le Szent Iván-éji eseményünk. 

A Magyar Szabadság napja alkalmá-
ból rendezendõ térzenei koncertünk-
rõl a lapzárta közbejötte miatt csak
augusztusban tudunk beszámolni a
kedves olvasóknak. 

GP

Zamárdi gyermeknap

Mint minden évben, idén is a gyere-
kekrõl szólt május utolsó vasárnapja.
Itt, Zamárdiban a tavaly felavatott
Platánia játszótér mögötti terület vált
igazi gyerekparadicsommá. Elõször
Peppino interaktív bohócmûsora
mozgatta meg a rekeszizmokat,
majd Hófehér és Rózsapiros történe-
tét ismerhette meg a közönség. A
bábelõadás után bohócjátékok kö-
vetkeztek: a közös táncon, éneklé-
sen túl olyan megmérettetések vár-
tak a gyerekekre, mint például a
zsákban   futás,   óriás   ugrálóköte-
lezés, labdával szökkenés. Az ebéd
elõtti mûsort egy rövid, látványos
elõadás zárta a vízi mentésrõl. A
megfelelõ stabil oldalfekvést még a
szülõk is nagyon hasznosnak talál-
ták, hiszen nem lehet eleget ismétel-
ni. A hatalmas pavilonsátorban eköz-
ben egyéb izgalmas programok vár-
ták folyamatosan a családokat: a
kézmûves foglalkozás mellett renge-
teg társasjátékot lehetett kipróbálni,
melyek között olyan logikai és straté-
giai játékok voltak, amelyekkel itthon
még nem is találkozhattunk. 
Déltõl 6 féle hot-dog, kakaós és lek-
város palacsinta, illetve házi szörp

várt minden megéhezõt. Az ebédet
azonnal le lehetett dolgozni az artis-
taiskolában, ahol az uniciklire ülve a
gyerekek és a felnõttek egyaránt az-
zal szembesültek, hogy sokszor a
legegyszerûbbnek tûnõ mutatvány is
milyen sok figyelmet és egyensúlyér-
zéket követel.
Ennek a rendezvénynek a sikere mö-
gött olyan emberek állnak, akik idõt,
energiát nem sajnálva segítettek. Ez-
úton köszönöm a város nevében a
Hethland VSZ Üdülõ felajánlását és
a vendéglátás lebonyolítását, az
Egészségõr Egyesület tagjainak,
Nagy Magdinak, Schetl Marikának

és Andrási Editnek a felszolgálásban
való lelkes részvételt, Demcsák An-
nának, a Szegedi Vízimentõ és Tûz-
oltó Szakszolgálat önkéntes tûzoltó-
jának az izgalmas elõadást, a Tourin-
form Irodának a remek hangtechni-
kát, és végül, de nem utolsó sorban
hálásan köszönöm Metzker Kriszti-
nának az egész napos konferálást.

Makláry-Góber Andrea 
közház
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ZAMÁRDI SZERZÕK, ÖNKORMÁNYZATI
KIADVÁNYOK A SIÓFOKI  KÖNYVVÁSÁRON

2016. június 9-én és 10-én a �Berkenye Zamárdi Alkotó-
kör� a siófoki Helyi Érték Egyesület meghívásában két na-

pos könyvvásáron vett részt. A könyvvásár kínálatában el-
sõdleges szerepet kapott a helytörténet és a történelmi té-
májú könyvek. Találkozhattunk több szerzõvel is, akikkel
szívesen osztottuk meg gondolatainkat a mai irodalmi élet
és könyvkiadás helyzetérõl. 
Többek között beszélgettünk Cey-Bert Róbert Gyulával, a
történelmi könyvek szerzõjével, a magyar õstörténet kuta-
tásával is foglalkozó íróval, Horváth Zsuzsanna ádándi köl-
tõvel, Gyarmati Lászlóval, a Balatoni emberek kiadvány
szerkesztõjével. Ebben a kötetben, amely a Balaton kör-
nyékén élõ, alkotó és cselekvõ embereket mutatja be, re-
mélhetõen Zamárdi nem kis büszkeségére, Szakáli Anna is
szerepel.
Orbán Erika és Czobor Éva tabi szerzõk, a Berkenye-kör

tagjai, szépirodalmi és verses köteteiket hozták el. Sikere-
sek voltak a Zamárdi szíve és a Zamárdi története képekben
címû kiadványaink is. Simándi István két kötete, Az Úr le-
gyen veletek! és a Szántódpusztától Szántódig könyvbõl is
tudtunk értékesíteni. A Szivárványkapu mesekönyvbõl ad-
tuk el a legtöbb példányt. Ajándékozás is történt, mert nem
lehetett ez másképpen. Egy kislány nagyon szerette volna,
ha az édesanyja vásárol a mesekönyvbõl. Ám erre nem ke-
rült sor. Ekkor a szerzõ, Szakáli Anna visszahívta a kislányt
a sátorhoz, akit Vanesszának hívtak, és dedikált neki egy
könyvet. A kislány nagyon boldog volt, és csillogó szemek-
kel mondott köszönetet a mesekönyvért. 
Másik kedves dolog is történt. A siófoki NABE csoport ve-
zetõje, Deveczné Orosz Márta, egyszer csak megjelent egy
karkosárral, melybõl hamarosan szilvalekváros palacsinták
sorjáztak elõ és szívélyes kínálás kezdõdött a sátornál. Kö-
szönjük Mártának, nagyon jólesett ez a figyelmesség.
Annak érdekében, hogy növeljük a könyvvásáron megjele-
nõ kiadók számát és ezzel együtt a kínálatot, tervezzük,
hogy 2017-ben a Berkenye-kör önálló sátorban jelenik
majd meg, saját szerzõi és az önkormányzat által kiadott
kötetekkel.
Mindkét napon mûsoros összeállítás zárta az eseményt.

Szani

ZAMÁRDI ELSÕ GALÉRIÁJA
Június 12-én két kiállítás megnyitón is részt vehetett a képi
megjelenítés különbözõ válfajait kedvelõ közösség. Az
egyik kiállítás megnyitója a tájházban, a másik a Szabadság
tér 5. szám alatt megnyílt T Home Gallery & apartments
helyiségében volt.A Galéria belsõ kialakítása, amint a ne-
vébõl is következik, teljesen otthonos. Különösen feldobta

Berkenye Zamárdi Alkotókör hírei
Üde színek, vidám lélek
A Zamárdi VI. Mûvésztelep mesterei szívesen fogadták az
érdeklõdõket azon a nyílt napon, amelyen a meghívott mû-
vészek munkássága és a kiállított vagy készülõ alkotásaik
kerültek bemutatásra.  
Egy kis mûvészettörténet, majd technikai ismeretek átadá-
sa után kezdõdött a közös munka. Akril, pasztell és az álta-
lunk titokzatosnak vélt festékekkel varázsoltak izgalmas
képeket az érdeklõdõk a vásznakra, velúr papírokra. 
A próbálkozások nagyon sikereseknek bizonyultak, mert
nagyszerû alkotások születtek. 
A színek forgataga vidámságot lopott szívünkbe. Szép és
értékes délután volt. Köszönjük a mestereknek, hogy félre-
téve saját alkotásaikat, nekünk adták ezt a pár órát.

Szani

Berkenye Zamárdi Alkotókör hírei a hangulatát a felhelyezett képek mellett látható, különle-
ges technikával készített lelógó drapériák látványa. A szí-
nek és formák(minták) egy szupermodern színvilágot, ezál-
tal érzést közvetített.



Zamárdi Hírmondó 14.oldal 2016. július

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Berkenye Zamárdi Alkotókör hírei

�T� HOME GALLERY & APARTEMENS� kiállítóterem
és alkotómûhely
2016. június 12-én rendkívüli eseménynek lehettek részesei
azok, akik a �T� HOME GALLERY & APARTEMENS�
kiállítóterem és alkotómûhely megnyitóján részt vettek. 

Zamárdi elsõ ga-
lériájaként tekint-
hetünk a Tálos
Ágota festõmû-
vész által megál-
modott és megva-
lósított helyiségre,
melynek központi
fekvése (Szabad-
ság tér 5.) igen jó
lehetõséget bizto-
sít az érdeklõdõ,
festészetet kedve-
lõ látogatók szá-
mára.
A mûvésznõ ter-
vei között szere-
pel a zamárdi
rajzkör foglalko-
zásainak a galéri-
ában történõ
megtartása, és fõ-

leg a nyári idõszakban egy állandó kiállítás fenntartása.
A megnyitón Páger Bernadett textilmûvész alkotásai is lát-
hatók voltak, mely alkotások különleges szín- és technikai

kivitelezésükkel nagyon hatásosak, és jól beépültek a kiállí-
tás mûvészien elhelyezett olaj- és pasztellképei közé. 

A galéria megnyitásának fontosságát, a kiállított mûvek
emberekre gyakorolt hatásának mibenlétét Veit Judit ele-
mezte, majd megnyitotta a kiállítást. Szakáli Anna a Berke-
nye Zamárdi Alkotókör nevében köszöntötte a vendégeket,
méltatta a galériának a város kulturális és idegenforgalmi
szempontból is jelentõs szerepét. Külön köszönetét fejezte
ki Tálos Ágotának, hogy a június 18-án megnyíló VI.
Zamárdi Mûvésztelep mestereivel a rajzkör tagjai (és min-
den érdeklõdõ) június 22-én a Közösségi Házban 14 órától
együtt alkothat.
A megnyitó baráti beszélgetéssel zárult.

Szani

Július 3-án 45 fõ vett részt a Kaposi
Mór Oktató Kórház Prevenciós Osztá-
lya által szervezett szûrésen.

A mammográfia, nõgyógyászat és tü-
dõszûrés mellett csontsûrûség-vizsgá-
latra is volt lehetõség.

Július 11-én ünnepelte egyesületünk
fennállásának 10. évfordulóját. Tagja-

inkon kívül Pápáról, Kazincbarcikáról,
Komlóról, Kaposvárról és Balaton-
szárszóról érkezõ testvérszervezetek is
részt vettek a születésnapon. A 10 év
eredményeit összegzõ beszámolót Né-

meth Erika versmondása, Gál Anna
népdalcsokra és a Sulyom néptánccso-
port fergeteges produkciója tette iga-
zán ünneppé. Tagjaink az elmúlt évek
munkáját összegzõ, sok fotóval illuszt-
rált kiadványt kaptak születésnapi
ajándékként.

Szekeres Ernõ, a ROSZ elnökhelyettese

Kiss Katalin, Viktória Klub / Kaposvár/

Hörömpöly Imréné, Megújulás Klub /Pápa/

Nagy Dezsõné, Egészségõr Egyesület
/Zamárdi/

Perge Lászlóné Egészségõr Egyesület
/Zamárdi/

Tokai Edit Teljes Életért Egyesület /
Kazincbarcika/



A Balaton különleges természeti kincsünk. Közös felelõssé-
günk, hogy vigyázzunk rá, õrizzük magunknak és a jövõ
nemzedékeknek. Az értékek védelméhez elengedhetetle-
nek tárgyi ismeretek, hogy pontosan tudjuk, mit miért kell
óvni. Ha nem is környezettudományos szinten, de a laiku-
soknak is szükségük van ismeretekre ahhoz, hogy fölismer-
jék a környezetet fenyegetõ veszélyt, és föl tudják mérni,
mit tehetnek, tehetnek-e egyáltalán valamit elhárítása ér-
dekében.

A BALATON ÉS VÍZGYÛJTÕ TERÜLETE

Földrajzi áttekintés

A Balaton Közép-Európában a legnagyobb területû tó.
Fõbb adatai:

�    hossza: 78 km
� szélessége: 1,5 � 14 km
� átlagos vízmélysége: 3,3 m
� partvonalának hossza: 196 km
� a Balaton átlagos felülete: 589 km2

� a Kis-Balaton felülete: 70 (34+36) km2

� vízgyûjtõ területének nagysága: 5775 km2

A vízgyûjtõrõl a tóba érkezõ nagyszámú befolyó közül a
legnagyobb a Zala. Egyetlen kifolyója a Sió-csatorna, a ki-
folyás mennyisége zsilippel szabályozható.

A Balaton medencéjének kialakulása

A földtudomány még ma sem tekinti lezártnak a kérdést,
hogy mikor és hogyan alakult ki a Balaton medencéje�A
különbözõ kormeghatározások megítélésénél figyelembe
veendõ szempont, hogy a medence kialakulása és benne tó
képzõdése nem feltétlenül egyidejû jelenségek. A balatoni

medence fejlõdéstörténetében tavas, mocsaras és sivatagi
periódusok váltogatták egymást. A mai Balaton a pleiszto-
cén � holocén határon alakult ki, mintegy 10-12 ezer évvel
ezelõtt.

A partvonal kialakulása

A mai partvonalat emberi tevékenység hozta létre. A ter-
mészetes  partvonala régi idõk térképein tanulmányozha-
tó�.Mostanában élénk vita alakult ki arról, milyen víz-
szint-szabályozási kényszerek forrása a part beépítettsége.
Mely építményeket érintené, ha a Balaton vizének megtar-
tása érdekében emelnénk a szabályozási szinteket? A régi
térképek egyszerû felvilágosítással szolgálnak, még a laikus
érdeklõdõknek is. Megfelelõ nagyításban, nagy pontosság-
gal összehasonlítható a mai és a 150 évvel ezelõtti partvo-
nal. Példaként�Balatonlellén 200-300 méter szélességû te-
rületet �hódítottunk el� a Balatontól.

Részletek Hajósy Adrienne: Balaton Természetföldrajzi
összefoglaló címû írásából

Ebéd után vendégeinkkel kerekasztal-
beszélgetés keretében hasznos tapasz-
talatcserét folytattunk. A városnézést

követõen népes tagságunk fehérasztal
mellett születésnapi tortával, vidám
nótás, táncos bulival zárta a napot.
Köszönet a Szili-büfének a finom va-
csoráért, Tóth Mihálynak, Horváth
Ferinek , Tóth Lajosnak, Perge Laci-

nak, Gulyásné Aninak a jóféle nedû-
kért, a szervezésben együttmûködõ
Tourinform Irodának és Közösségi
Háznak, a vendégek elszállásolását
biztosító Önkormányzatnak  és a  ven-
déglátást segítõ tagtársainknak. Az
egész napos születésnapi rendezvény-
nyel méltón ünnepeltük meg egyesüle-
tünk egy évtizedes eredményes mun-
káját.

2016. július 15.oldal Zamárdi Hírmondó

A népes hallgatóság

Az egészségõr Egyesület 10 éve, születésnapi
ajándék

Sulyom Néptánccsoport

Az ünnepi torta

NABE HÍREK

1.sz. melléklet  
A Balaton és vízgyûjtõje Magyarország területének 6.5 százaléka
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BARÁTI KÖR HÍREI

ORGONAESTÉK
ZAMÁRDIBAN 2016

Immár a 7. évad koncertjeit élvez-
hetjük ezen a nyáron kiváló orgo-
namûvészek elõadásában. Leg-
többjük rendszeresen visszatérõ,
és mi mindig újabb és újabb színe-
ket fedezhetünk fel játékukban.
Mikor ezt a cikket olvassák, már
meghallgattuk Ella István Liszt-
díjas orgonamûvész és a Finnor-
szágból érkezett Kari Vuola elõ-
adását. 
Jelenleg,  amikor ezt a lapot kéz-
be veszik, a klasszikus orgonazene
helyett a Balaton Sound szolgáltat
hangot mindenkinek egyformán
hangosan. 
Július 16-án Ruppert István tanár
úr, orgonamûvész a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemrõl ad
koncertet a tõle megszokott ma-
gas színvonalú zenetörténelmi be-
vezetõkkel.
A következõ héten megtörik a rit-
mus, mert az orgonakoncert most
pénteken, július 22-én lesz 20:15-
kor. Ugyanis szombaton este 7
órakor tartják a Kristóf-napi bú-
csút. Szántód-pusztán.Böjte Csaba
ferences atyával, közremûködik a
Magyar Örökség-díjas Marosszéki
Kodály Zoltán gyermekkar. Kérjük
az autókat megszenteltetni!  A
vendég Karosi Bálint Bostonból.
Õ is állandó visszatérõnk mindig
valami különleges repertoárral.
Július 30. Mester és Tanítványai -
Meglepetés koncert három elõadó-
val. A budapesti Járdányi Pál zene-
iskola kiváló orgonatanára,
Friedler Magdolna orgonamûvész
lép fel két tanítványával,  a 2016-os
országos orgonaverseny két kor-
osztályos gyõztesével Somogyi
Kingával és Benivel, Jancsó Bene-
dekkel, a szörfbajnok, zamárdi fia-
talemberrel együtt. A koncert fel-
ajánlás lesz az orgona nagykarban-
tartása költségeinek enyhítésére,

azaz pénzbeli adományokat szeret-
nénk gyûjteni erre a célra.
Augusztus 6-án a Bécsben élõ és
koncertezõ Dudás Ferenc innen
Balatonföldvárról, augusztus  13-
án a szintén Bécsben és Európában
sokat koncertezõ Kõvári Péter
Agárdról mutatja be mûvészetét.
Augusztus 20-án a híres orgonaépí-
tõ, a hozzánk mindig visszatérõ
nagy improvizatõr  Pálúr János or-
gonamûvész, a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem tanára ad kon-
certet �Der Heilige Geist� - a

Szentlélek - címmel, majd improvi-
zál erre a különlegesen felemelõ
témára.
Aki teheti, ne hagyja ki ezt a külön-
leges nyári zenei élményprogra-
mot. Természetesen a koncertekrõl
felvétel készül, amelyekbõl kará-
csonyra CD-lemezt készítünk. A
2015-ös év Junior Koncertje (Jan-
csó Benedek és Tabajdi Ádám) ill.
a BACH 330 c. lemezek most is
megvásárolhatók a Tourinform iro-
dában ill. a helyszínen.

Kósa Endre - Zamárdi Baráti Kör 
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6 ÉVES A FRANCIA BAROKK ORGONA

Immár 6. éve gyönyörködhetünk a francia barokk or-
gona gyönyörû, a korabeli orgonamûvek hitelesen
megszólaló kivételes hangjában méltán híres, világhíres
orgonamûvészek elõadásában.
Mint minden mesterhangszer, legyen az hegedû, zongora
vagy orgona, állandó felügyeletet, ápolást, gondozást,
karbantartást, mindenekelõtt féltõ, óvó szeretetet és
használatot igényel. Az orgona  méreteiben egy
nagyméretû hangszer, nem lehet bársonyos tokban tárol-
ni, védõtakaróval letakarni, szinte védtelenül áll a
helyén, megküzdve a téli hideggel, a nyári meleggel,
száraz vagy idõnként nagyon párás levegõvel, a finoman
szálló porral. Ahhoz, hogy a hangszer mindig azt a
csodálatos hangot adja, amit a tervezõk, a kivitelezõk és
az intonátorok megálmodtak bizony folyamatosan
foglalkozni kell vele. Évente átvizsgálás, hangolás kor-
rekciók a koncertek elõtt, három évente teljes tisztítás, az
összes síp, a mechanikai elemek, billentyûk átvizsgálása
és a hangolás korrekciója, valamint az esetleges hibák
kijavítása, bizonyos elemek javítása, cseréje, amelynek
költsége bizony jelentõsen megterheli a plébánia költ-
ségvetését.
Ennek a nemes célnak megsegítése érdekében kérjük a
zeneszeretõ hallgatók, polgárok, hívõk szeretetteljes
pénzbeli adományait. Cserébe egy egyedülálló koncertet
hallgathatunk, amelyben ismét fellép Jancsó Benedek,
innen az Aradi utcából, a veszprémi Somogyi Kinga és
akinek mindent köszönhetnek, az orgonatanáruk a
Járdányi Pál zeneiskolából,Friedler Magdolna or-
gonamûvész.

Mindenkit szeretettel várunk.

Kérem, olvassák el a mûvész-tanárnõ bemutatkozó írását.

Mester és bajnok tanítványai
Különleges orgonahangversenyt hallgathat meg, aki július
30-án ellátogat a Zamárdi Római Katolikus Templomba.
Két ifjú orgonista lép fel tanárával együtt.
Jancsó Benedek nevét már jól ismerheti a helyi közönség,
hiszen tavaly nyáron Zamárdiban nagysikerû koncerttel
mutatkozott be az orgonamuzsikát kedvelõknek. Tízéves
sem volt, amikor a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola orgo-
na szakára jelentkezett. Olyan kicsi volt még, hogy nem ért
le a lába a pedálokra, így egy évet várnia kellett tanulmá-
nyai megkezdésével. Néhány év orgonatanulás után kor-
csoportjában, a legfiatalabb indulóként országos orgona-
versenyt nyert. Liszt-játékát kiemelte és különdíjjal jutal-
mazta a zsûri. Többször játszott a Mûvészetek Palotája
nagyorgonáján. Az idén áprilisban megrendezett XI. Orszá-
gos Orgonaversenyen � megvédve címét � ismét kivívta ma-
gának az elsõ helyet. Kimagasló eredményeket ért el másik
hangszerén, a zongorán is. Matematika tagozatos általános
iskolába jár Budapesten, és más tanulmányi versenyeken is
sikeres.
Somogyi Kinga veszprémi zongoratanulmányai után nyert
felvételt a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola orgona szaká-
ra. Mindössze három éve orgonál. Most áprilisban szinte
üstökösként robbant be a XI. Országos Orgonaverseny 3.
korcsoportjának mezõnyébe, amelyet magabiztos, ihletett
játékkal nyert meg. Március végén részt vett a �Bach min-
denkinek� nagyszabású budapesti rendezvényen, ahol rend-
hagyó helyszíneken szólalt meg a hangszerek királynõje.
Kinga a Kálvin téri aluljáróban nyûgözte le Bach-játékával
a metróhoz sietõ járókelõket. Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem portugál�francia szakán idén diplomázott,
mely tanulmányait jövõre a lisszaboni egyetemen folytatja.
Idegenvezetõként az Operaházban vezet csoportokat ma-
gyar, francia, angol és portugál nyelven.
A két tehetséges fiatal orgonista tanára, Friedler Magdolna
orgonamûvész, zongoratanári diplomája megszerzése után,
2000-ben kitüntetéssel végzett a budapesti Zeneakadémia
orgona szakán. Állami ösztöndíjjal nyert felvételt a doktor-
iskolába, ahol J. S. Bach Orgelbüchlein címû korál-
gyûjteményérõl írt disszertációját 2007-ben summa cum
laude minõsítéssel védte meg. 16 éve tanít orgonát a buda-
pesti Járdányi Pál Zeneiskolában. Diákjai rendszeresen
nyernek az országos orgonaversenyeken, közülük többen
már mûvészként végeztek a budapesti és a bécsi Zeneaka-
démián. A tanítás és a koncertezés mellett novellákat ír,
amelyek különbözõ irodalmi folyóiratokban és antológiák-
ban láttak napvilágot. Több elsõ díja után az Irodalmi Rá-
diónál 2015-ben elnyerte �Az év pedagógus írója� megtiszte-
lõ címet. Néhány hete megjelent gyermekverseit többek
között tanítványa, Jancsó Benedek illusztrálta.
A nyári orgonahangverseny-sorozat �Mester és tanítványai�
mottóval meghirdetett július 30-i estjén tehát az idei orszá-
gos orgonaverseny gyõzteseit, Jancsó Benedeket és Somo-
gyi Kingát, illetve tanárukat, Friedler Magdolnát hallgat-
hatja meg a tisztelt közönség. A mûsorban Johann Sebasti-
an Bach, Joseph Haydn, Liszt Ferenc és Marcel Dupré or-
gonadarabjai csendülnek fel. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Friedler Magdolna-Kósa EndreFriedler Magdi-Beni-Kinga
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A Szakasztó Népdalkör
felhívása

Várunk még tagokat a Sza-
kasztó népdalkörbe. Minden
pénteken délután 18 órakor
van próba. 
Vidám, jó hangulatú együttlé-
tek ezek, léleksimogatóak. :-) 
Nézd meg, vegyél részt benne!
A népdal éneklése hagyo-
mányõrzés, és szebbé teszi a
napjainkat. 
Hívunk, várunk, gyere közénk.

Prigli Zsuzsa: Dalolj

�Nincs hangom� - mondod,

de ha úgy próbálod,

mintha mindenki téged csodálna,

mintha ezzel minden vágyad valósággá

válna,

daloddal hirdeted, mily csodás a világ,

rád mosolyog az összes illatos virág,

így válik az élet egyre jobbá, szebbé,

és ugye, mindenki ezt szeretné?

Dalolj, mosolyogj, hogy minden ember

lássa,

ez az emberi lét egyik örömforrása. 

2016.05.29

Felhívás

2016. július 12-tõl 17-ig

az Önkormányzat

támogatásával 

kézmûves foglalkozás lesz

mindennap a

Közösségi Házban

17 és 18 óra között.

Szeretettel várok minden

érdeklõdõt!

Köszönettel: Bodrogi Éva
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Tisztelt Szerkesztõség!

2016. június 16-án a kora reggeli órák-

ban horgásztam a Harcsa utcai móló kö-

zelében. Egy nagyon gyorsan érkezõ zá-

por elõl a közeli fa alá raktam a felsze-

relésem egy részét. Nevezetesen egy

bokszot, amely horgot, úszót, fogót,

egyéb apróságot tartalmazott. Továbbá

egy kisméretû hátizsákot is a boksz mel-

lé tettem, amelyben többek között egy

kis filmes (36 kockás) régi típusú fény-

képezõgép is volt, számomra értékes

családi képeket tartalmazott.

Elfutottam a parkolóba a kocsiért, és a

többi felszerelést sietve berámoltam,

azonban a fenti dolgokat a fa alatt felej-

tettem. Körülbelül egy óra múlva vet-

tem észre, hogy a boksz és a hátizsák a

helyszínen maradt. Mire visszaértem,

sajnos már nem találtam ott.

Reménykedem, hogy a leírás alapján a

másnak értéktelen holmik visszakerül-

nek hozzám.

Tisztelettel:

Moskál Péter

(cím és telefonszám a polgármesteri hi-

vatal titkárságán elérhetõ)

Tisztelt Sportbarátok, Támogatóink!

A 2015/2016-os bajnoki évben kapcsolatosan tájékoz-
tatlak benneteket, hogy csapataink  a kezdeti nehéz-
ségek ellenére nagyon jól szerepeltek és a dobogón
végeztek.
A felnõtt csapatunk a III. helyen, az U-19-es csapatunk
az I. helyen végzett, és megnyerte a bajnokok torná-
ját is.
A Bozsik-programban szereplõ U-7, U-9, U-13-as csa-
pataink a korosztályos tornákon a dobogós helyek va-
lamelyikét csípik el folyamatosan.
A következetes és jó szakmai munkának köszönhetõ-
en értük el ezt a jó eredményt.
Köszönöm a kitartó munkát edzõinknek, Galó Tibor-
nak,Gruber Csabának,Szabadi Csabának, ifj. Joó Gá-
bornak, Beszédes Sándornak. Köszönet illeti a rende-
zõket és azokat a támogatóinkat, akik több alkalom-
mal meghívták a csapatot egy vacsorára vagy üdítõre:
Gruber Csaba / Frontline /, Puruczki András / Szántód
Erdészeti étterem /, Szili József / Szili büfé /.
Továbbra is számítunk a helyi vállalkozók támogatásá-
ra, és köszönjük biztatásukat a jövõt illetõen.

Ezúton szeretnénk megköszönni Csákovics Gyula
polgármester úrnak, a képviselõ- testületnek és a vá-
rosvezetésnek, hogy biztosították a bajnokság elindí-
tásához szükséges anyagiakat ,ill. a társasági adóju-
kat felajánló cégeknek a segítséget.
Úgy gondoljuk, hogy szakosztályunk céltudatosan és
eredményesen használta fel a rendelkezésünkre álló
anyagi forrásokat.
A fenti eredmények a Bozsik-programban és az ifjúsá-
gi csapatban szereplõ fiataljainknak is példakép lehet.
Az év vége fele begyûrûzõ különbözõ bomlasztó tevé-
kenységek a szakosztályunk munkáját lényegesen
megzavarni nem tudták.
A jövõt illetõen bízom az egészséges sportszemlélet
és a fair play szabályaiban és a 2016/2017-es bajnok-
ság rendezett bonyolításában. Nem kell minket sze-
retni, de az elért eredményeket tisztelni kell. 
Örömmel mondhatjuk el, hogy az MLSZ és a SLASZ
elismeri munkánkat, és megígérték, hogy TAO-s vo-
nalon minden pályázatunkat a legmesszebbmenõkig
támogatja, ezt nem mondhatja el minden egyesület.

Sporttársi üdvözlettel: Joó Gábor (szakosztályvezetõ)

PETÕFI SPORTEGYESÜLET HÍREI



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

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. július 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. július 20.oldal Zamárdi Hírmondó

Zamárdi Plébánia templom:
(Fõ u.)

csütörtök 19:00
péntek ---
szombat 19:00
vasárnap 9:30

Zamárdi Üdülõtelepi kápolna:
(Petõfi S. u. 9)

vasárnap 8:00, 19:00

Balatonendréd
vasárnap: 11:00

2016. július 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

Evangélikus istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 16:00 órakor az Aradi utca-Poltenberg Ernõ köz

sarkán lévõ imaházban


