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Kosztolányi Dezsõ

Húsvét

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellõ szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

kelet felõl egy sírnak mélyibõl,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
Zamárdi város képviselõ-testülete !

Tavasz a Kõhegyen
Fotó:Fazekas Gábor
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2017. február 6-i ülésérõl
Csákovics Gyula polgármester a napirendi pontok elõtt kö-
szöntötte dr. Nagy Sándort, a Siófoki Rendõrkapitányság
hivatalvezetõ-helyettesét, valamint Jócsik Mihály körzeti
megbízottat. Részükre okleveleket és  pénzjutalmat adott
át, továbbá megköszönte Zamárdi településért eddig vég-
zett kiemelkedõ munkájukat.

A képviselõ-testület

1. 2017.évi önkormányzati beruházásokról döntés 
- megtárgyalta a PVB javaslatát a 2017. évi beruhá-

zásokra vonatkozóan, és az óvoda kerítésére 5 mil-
lió forintos keretösszeget biztosít a költségvetés-
ben.

2. Személyszállításra (taxi) vonatkozó díjemelés megtár-
gyalása
- megtárgyalta a D.F.XII. LÉ-GYO Kft. kérelmét, és

2017. évre vonatkozóan a személyszállításra (taxi)
vonatkozóan nem emeli a bérleti díjat.

3. Általános Iskola kérelmei
� megtárgyalta, és az alábbi kérelmeket támogatja:
� támogatja az iskola 3. osztályának bútorcseréjét, és

a 2017. évi költségvetésébe a szükséges összeg be-
tervezését,

� jóváhagyja a 2017/2018. tanévben a mûvészeti ok-
tatás térítési és tandíj összeg különbözetének ön-
kormányzati átvállalását a 2017. évi költségvetés-
ben,

� támogatja 2017. évben 150.000,- Ft-tal az iskolai
dolgozók és nyugdíjasok kirándulását, szintén a
költségvetés terhére,

� támogatja az általános iskolások lengyelországi
testvér-települési látogatásához az autóbusz költ-
ségeket, mely várhatóan 537 500 Ft + helyi közle-
kedés díja (300 Ft/km),összességében 650.700,- Ft,
szintén a 2017. évi költségvetés terhére.

4. Államháztartáson kívülre nyújtandó támogatások el-
bírálása 
- az alábbi támogatásokat biztosítja a 2017. évi költ-

ségvetés terhére:
Mûködési támogatás:

� Magyar Máltai Szeretetszolgálat 100.000,- Ft
� Petõfi Sportegyesület: 6.5 M Ft
� Polgárõr Egyesület: 500.000, Ft
� Egészségõr Egyesület 70.000,- Ft
� NABE zamárdi csoportja 200.000,- Ft
� Zamárdi Vitorlás és Vízimentõ Egyesület 1.1 M Ft
� Fehér Gyûrû Egyesület 150.000,- Ft

� Berkenye Kör Egyesület 50.000,- Ft
Kulturális támogatás:

� Színjátszó Egyesület 150.000,- Ft
� Egészségõr Egyesület 346.000,- Ft
� Bodrogi Éva 100.000,- Ft
� NABE zamárdi csoportja 600.000,- Ft 
� Zamárdi Baráti Kör 200.000,- Ft
� Váci Autó SE 500.000,- Ft
� Mátay László � Svert kupa 400.000,- Ft
� Bácskai utcai Zenepavilon 800.000,- Ft
� Csákovics Lajos 600.000,- Ft
� Kerékpáros Szövetség 600.000,- Ft
� Bandi 2000 Bt 700.000,- Ft 
� Berkenye Kör Egyesület 120.000,- Ft

Egyéb támogatás:
� Zamárdi Nõi Kar 400.000,- Ft,
� Református Egyház Zamárdi 100.000,- Ft

5. Zamárdi Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2017. évre vonatkozó munkaterve 
- megtárgyalta és a javasolt módosításokkal együtt

jóváhagyja a 2017. évi munkatervet.
- A Munkaterv az elõzõ számban megjelent.

6. Rendeletek és szabályzatok módosítására javaslat
- megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetek-

rõl szóló rendeletét és mellékleteit,
- megalkotta rendeletét a köztisztviselõk közszolgá-

lati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rende-
let módosításáról, a temetõkrõl és temetkezésrõl
szóló rendelet és mellékletei módosításáról, az in-
tézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosításáról, a települési támogatásról és az egyéb
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

- A rendeleteket a www.zamardi.hu honlapon olvas-
hatják el.

7. Zamárdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása
- a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módo-

sító okiratát elfogadja.
- elfogadja a Polgármesteri Hivatalban foglalkozta-

tott köztisztviselõk részére a 2017. évre vonatkozó
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok
meghatározásáról szóló javaslatot.

8. A 2017/2018-es tanévre vonatkozóan az iskolai körzet-
határok megállapítása
- megtárgyalta, hogy a 2016/2017-os általános iskolai

körzethatárokon nem kíván módosítani, ezért azo-
kat tartja érvényben a 2017/2018-as tanévre vonat-
kozóan. 



9. ASP rendszerhez csatlakozás, támogatási kérelem be-
nyújtása
- határozatot hoz annak érdekében, hogy Zamárdi Vá-
ros Önkormányzata � a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-
ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerrõl szóló
257/2016 (VIII.31.) Korm. rendeletében meghatáro-
zottak szerint � az önkormányzati ASP rendszerhez
történõ csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen,
melyben felhatalmazza Zamárdi Város Önkormányzat
polgármesterét, Csákovics Gyulát, hogy az önkormány-
zat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelû
�Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez� címû felhívásra tá-
mogatási kérelmet nyújtson be. 

12. Tourinform Iroda beadványainak megtárgyalása

- megtárgyalta a Tourinform Iroda vezetõjének elõ-
terjesztéseit, és az alábbiakat 2017. évi költségve-
tésbe betervezi:

� Médiatervre 3.3 M Ft
� Rendezvény tér fejlesztésére (vizesblokk)

3.5 M Ft
� Szabadság térre 1 db világító hirdetõtábla

lehelyezése
- a 2017. évi rendezvénynaptárt elfogadja azzal,

hogy a mûvésztelep megrendezése és a veterán at-
létikai bajnokság idõpontja változhat.

- a Közösségi Ház bérleti díját 2017. évben nem kí-
vánja emelni.

10. Hethland Kft. részére horgászversenyek engedélyezése
- engedélyezi a Hethland Kft. részére az alábbi idõ-

pontokban történõ horgászversenyek megrendezé-
sét:

- 2017. április 23-24. Kingbaits pontyozó horgászver-
seny

- 2017. április 28-30. Békés Megyei Horgászegyesü-
letek Szövetség versenye

- 2017. május 3-5. Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetség versenye

- 2017. május 12-14. III. Nemzetközi Hethland Bala-
toni Feeder Kupa
Az engedélyt a 2016. évi versenyekhez hasonlóan
adja meg (terület használata, takarítása, verseny
után az eredeti állapot helyreállítása, területre tör-
ténõ behajtás, stb.).

11. Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti szerzõdéseivel
kapcsolatos döntés

-a Bácskai utcai kishajó kikötõ bérleti szerzõdéseit
továbbra is egyéves idõtartamra kívánja megkötni
a bérlõkkel, a 2016. évi bérleti díjakkal egyezõen.

12. Bandi 2000 Bt szelektív hulladékgyûjtésre vonatkozó
javaslata
- nem kívánja Zamárdi területén a szelektív hulla-

dékgyûjtés rendszerének módosításának kezdemé-
nyezését.

13. Colosal Kft. közterület-használati (személybejáró) ké-
relme
- javasolja, hogy a Colosal Kft. Zamárdi, Gáspár A.

utca 52. számú ingatlana elõtti közterületen sze-
mélybejáró kialakítására a jegyzõ mint a közútke-
zelõi hatáskörrel rendelkezõ személy adja meg az
engedélyt azzal, hogy a kialakított területen sem-
milyen közlekedést gátló eszköz nem helyezhetõ
el, és amennyiben önkormányzati érdekbõl a köz-
területre szükség van, az eredeti állapotot a kérel-
mezõ köteles helyreállítani, kártalanítási igény nél-
kül.

- javasolja és kéri, hogy minden további kérelemnél
a hivatal jegyzõje hasonlóan járjon el.

14. Közúti jelzõlámpákra vonatkozó 2017. évi karbantar-
tási ajánlat
- elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy

Megyei Igazgatóságának jelzõlámpákra vonatkozó
karbantartási ajánlatát 2017. évre vonatkozóan.

15. Zamárdi, Kiss Ernõ utca rekonstrukciójára vonatkozó
tervezésre vonatkozó döntés
- egyetért a Kiss Ernõ utca rekonstrukciójára vonat-

kozó tervekkel, és felkéri a hivatalt a további mun-
kák megrendelésére, illetve a kivitelezési és egyéb
költségek 2017. évi költségvetésbe történõ beterve-
zésére.

16. Dr. Czifra György ajánlata zamárdi 2900. hrsz.-ú in-
gatlan megvételére vonatkozóan

-nem kívánja a Zamárdi, Hársfa utca nyugati olda-
lán található, 2900. hrsz.-ú ingatlant megvásárolni.

19. Zamárdi, Vasút utcában lévõ kandeláberek cseréje
- egyetért a Zamárdi, Vasút utcában lévõ (volt fû-
résztelep mellett) 4db betonoszlopnak horganyzott
kandeláberre való cseréjével és a légvezeték föld-
kábelre történõ átépítésével, melynek várható ösz-
szege 2.926.760,- Ft+ÁFA. 

Beszámoló

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete 2017. február 27-i ülésérõl

Csákovics Gyula polgármester napirend elõtt tájé-
koztatta a jelenlévõket, hogy Simándi István,
Zamárdi díszpolgára február 19-én töltötte be 90.
életévét, ezúton is sok szeretettel gratulálnak. 
A város ajándékát el fogják juttatni a részére, mi-
vel a jelen ülésen nem tud részt venni egészségi ál-
lapota miatt.

2017. április 3.oldal Zamárdi Hírmondó
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A képviselõ-testület

1. �Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati

ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-

1.2.1-VEKOP-16)� címû pályázat egyes szolgáltatása-

inak nyújtására, valamit eszközbeszerzése keretében

kiírt árajánlatok elbírálása

- megtárgyalta a �Csatlakozási konstrukció az ön-
kormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztésé-
hez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) címû pályázat
egyes szolgáltatásainak benyújtására, valamint esz-
közbeszerzése keretében kiírt árajánlatok elbírálá-
sa� címû elõterjesztést, és az alábbiakban hirdeti ki
a gyõztes ajánlattevõket:

� Csatlakozási feladatok vonatkozásában
nyertes ajánlattevõként az E-
Szofvterfejlesztõ Kft. ajánlattevõt hirdeti
ki bruttó 2.340.000,- Ft vállalási áron.

� Eszközbeszerzés vonatkozásában nyertes
ajánlattevõként a Team-Comp Kft. aján-
lattevõt hirdeti ki bruttó 3.298.190,- Ft vál-
lalási áron.

2. Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésével
kapcsolatos árajánlat elfogadása- 

- megtárgyalta az �Energiamegtakarítási intézkedé-
si terv elkészítésével kapcsolatos árajánlat elfoga-
dása� címû elõterjesztést, és Gáts András EV am.
nettó 470.000,- Ft-os árajánlatát elfogadja a
Zamárdi Napköziotthonos Óvoda energia megta-
karítási intézkedési terv elkészítésére.

3. Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi költ-
ségvetése (II. forduló)

- megalkotta 7/2017. (II.28.) önkormányzati rende-
letét az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl .

4. A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig telje-
sített bevételekrõl és kiadásokról szóló tájékoztató
elfogadása

- a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig tel-
jesített bevételekrõl és kiadásokról szóló tájékoz-
tatót elfogadja, a 50.194 ezer Ft beszedett bevéte-
leket és az 109.764 ezer Ft teljesített kiadásokat a
2017. évi költségvetési rendeletbe beépíti.

5. Magyar Tenisz Szövetséggel történõ együttmûködés 
- 2017. évben megrendezésre kerülõ 15.000 $-os

(2017. május 13-21.) férfi teniszverseny megrende-
zésének költségeihez 1.500.000,- Ft-tal hozzájárul.

- a Tenisz Szövetséggel folytatott tárgyalások alapján
megállapítja, hogy az idei évben olyan fejlesztések-
re már nincs lehetõség, amelyek biztosítanák a
60.000 $-os teniszverseny megtartását.

- a következõ években nem zárkózik el egy 60.000 $-
os verseny megrendezésétõl. Felkéri Csákovics

Gyula polgármestert, folytasson tárgyalásokat a
Magyar Tenisz Szövetséggel.

6. GAMESZ kérelme létszámkeret bõvítésére
- megtárgyalta és engedélyezi a GAMESZ intéz-

ményben a létszámkeret bõvítését 3 fõvel, amelyek
kiadási költségei a 2017. évi költségvetésben bizto-
sítva vannak.

7. Tokaji Diána kérelme címer, logó használatra
- engedélyezi Tokaji Diána Zamárdi, Kiss Ernõ utcai

lakos, vállalkozó részére a kérelmében foglalt
Zamárdi címere és logója (kilátó és �Zamárdi a
Balaton szíve�) használatát az általa készített kerá-
mia termékeken, díjfizetés nélkül, térítésmente-
sen.

8. Mobil irodakonténer megvásárlása � Kopeczky-
Mester Márton

-  megtárgyalta, és Kopeczky-Mester Márton aján-
latát elfogadva a tulajdonát képezõ mobil iroda-
konténert meg kívánja vásárolni bruttó 9.000.000,-
Ft vételárért, az alábbiak szerint:
2017. évben a vételár elsõ részletét, bruttó
4.500.000,- Ft-ot, 2018. évben a vételár második
részletét, bruttó 4.500.000,- Ft-ot fizet az Önkor-
mányzat az eladónak.
A 2017. évi vételár részletet az általános tartalék
terhére biztosítja az Önkormányzat, a 2018. évi
összeget a jövõ évi költségvetésbe betervezi.
A 2017. évi vételárrészt az adásvételi szerzõdés
megkötésével egyidejûleg fizeti meg az Önkor-
mányzat az eladónak.

9. E.ON Energiakereskedelmi Kft ajánlata elektromos
töltõállomásra

- megtárgyalta és egyetért elektromos kisautók töl-
tésére alkalmas töltõállomás elhelyezésére Zamár-
di településen, lehetõség szerint a Kiss Ernõ utcá-
nál lévõ trafóház mögött. A szükséges egyeztetése-
ket követõen kéri, hogy a bizottság a konkrét felté-
teleket tárgyalja meg.

10. Kiss Attila vízi sportparkra vonatkozó közterület-
foglalási kérelme

- megtárgyalta Kiss Attila vízi sportpark létesít-
ményre vonatkozó kérelmét, és azt nem támogatja.

11. Körtvélyessi Gábor mozgó fagylalt árusításra vonat-
kozó kérelme

- nem engedélyezi Körtvélyessi Gábor vállalkozó ré-
szére (Pilisborosjenõ) fagylalt mozgóárusítás tevé-
kenység végzését Zamárdi településen.

Matyikó Zsuzsa 
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TÁJÉKOZTATÓ

a zamárdi háziorvosi körzetek rendelési idejérõl
(érvényes: 2017. március 1.)

I.sz. háziorvosi körzet (Zamárdi, Honvéd utca 4.):

Dr. Cseh Iván Patrik, 
tel: rendelési idõben: 84/348-784, rendelési idõn kívül hétköznap 16.00 óráig: 
06/30/847-1377, 06/30/661-8969.

Rendelési idõ:        hétfõ 08.30-12.00 óráig
szerda, péntek:08.30-11.30 óráig, 
kedden: 13.00-16.00,  Csütörtök 13.00-15.30 óráig.

Vérvétel: hétfõ, szerda 7.30-8.00 óráig.

II. számú háziorvosi körzet (Zamárdi, Honvéd utca 4.):

Szabóné dr. Horváth Krisztina, 
tel: rendelési idõben: 84/348-760, rendelési idõn kívül
hétköznap 16.00 óráig: 06/30/834-6341.

Rendelési idõ:          hétfõ,szerda 13.00-16.00, 
csütörtök 9.00- 11.00 óráig                   
kedd, péntek 09.00-12.00 óráig.

Vérvétel: kedd, csütörtök 7.30-8.00 óráig

Zamárdi PMH

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a zamárdi városköz-
pontban található vasúti megállóhely peronszélesítési
munkálatainak elvégzésére a Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztõ ZRt. megbízást adott.

Az építés során a jelenlegi peron 4 méter szélességben
kibõvítésre kerül a Deák Ferenc sétány irányába, és a
perontetõ K-i végénél 8 m szélességû rámpa kerül ki-
alakításra annak érdekében, hogy az utasok gyorsab-
ban elhagyhassák a peron területét. 

A peron, a rámpa és hozzá csatlakozó kb. 50 fm hosz-
szúságú gyalogjárda térkõ burkolatból kerül kialakí-
tásra ,és várhatóan elkészül a nyári szezonra.

A peron gyorsabb leürülése elõsegíti azt, hogy a vona-
tok rövidebb idõ alatt elhagyhassák a megálló terüle-
tét, ezzel is csökkentve az autósok számára a Szent
István utcai keresztezõdésben történõ várakozást.

A csomópont mûködésével kapcsolatos problémákat
a Zamárdi Polgármesteri Hivatal illetékesei több íz-

ben jelezték a beruházó Nemzeti Infrastruktúra- fej-
lesztõ Zrt., valamint a kezelõ Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. irányába. 

A csomópont végleges forgalomba helyezési eljárásá-
hoz sem a Hivatal, sem a kezelõ, sem pedig a Siófoki
Rendõrkapitányság  nem járult hozzá a forgalomtech-
nikai problémák javításáig. Ennek megfelelõen a cso-
mópont jelenleg ideiglenes forgalomba helyezési en-
gedély alapján mûködik, a nyári hónapokban pedig
folyamatos adatgyûjtés fog történni a rendszer mûkö-
désére vonatkozóan.

A végleges forgalomba helyezési engedély megkérésé-
nek határideje 2017. szeptember 30-a, az engedély ki-
adásához a forgalomtechnikai rendszernek zökkenõ-
mentesen mûködnie kell.

Kétszeri Balázs
osztályvezetõ

Zamárdi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
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RÖVID HÍREK

Hulladékszállítási naptár
2017. április 1-2017. június 30-ig

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan elõtti területre kihelyezni, a késõn kihelyezett gyûjtõedény ürítését a
közszolgáltató nem köteles pótolni.

2017 elsõ negyedévében 7 olyan zamárdi lakost köszöntöttünk, akik a közelmúltban ünnepelték
90. vagy afölötti születésnapjukat.

Januárban Mulesza Józsefnét, Tóth Imrénét, februárban Csorba Lászlónét, Pastyik Róbertet,
Simándi Istvánt, Irányi Elemérnét, márciusban pedig Andri Józsefnét.

Isten éltesse Õket - jó erõben, egészségben - sokáig!
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ÓVODA HÍREI

Március 3-án a gyerekekkel az újságpapírból készült
kiszebábokat tûzbe dobtuk, a lángokat nézve tavaszhí-
vogató versekkel végleg búcsút intettünk a hideg tél-
nek. 
9-én, csütörtökön különleges él-
ményben volt részük ovisainknak,
ugyanis a délelõtt folyamán moziba
vittük õket a siófoki plázába, ahol
az �Énekelj!� címû animációs fil-
met tekintettük meg.

A március 15-ei nemzeti ünnepünk
alkalmából egész héten ismerked-
tek a gyerekek nemzeti színünkkel,
a kokárdával, történelmi esemé-
nyekkel. Erõsítettük bennük a ma-
gyarságtudatot és az összetartozás
fontosságát. A csoportok játékos csatázás keretében
mérték össze ügyességüket, a felépített várakra kitûz-
ték zászlóikat, csatakiáltásuktól zengett a tornaterem.
Minden kisgyerek festett zászlót is, amit közösen ki-
tûztünk az emlékmûhöz, így tisztelegve a hõsi halot-
tak elõtt. Egy másik napon a fiúkra erõpróba várt; csá-
kóval fejükön, papírkarddal kezükben mérettették
meg magukat. Ezzel egy idõben a pártás lányokat
táncház várta, ahol a néptánc alaplépéseivel és népze-
nével ismerkedtek. 

21-én, kedden a nagycsoportosok színházban voltak.
22-én, a víz világnapján ellátogattunk a siófoki kikötõ-
be, ahol a Balatoni Vízügyi Kirendeltség által szerve-
zett programon vettünk részt. Betekintést nyertünk a
hajó és vízeresztõ zsilip mûködésébe, és az általuk
használatos eszközöket is megmutatták nekünk.  Más-

nap az óvoda udvarán olyan �vizes� játékokat szervez-
tünk, mint például víztöltögetõ verseny, horgászás, ví-
zi pisztollyal célba lövés. Felhívtuk a gyerekek figyel-
mét vizeink védelmének fontosságára is. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a segítõ SZM
szülõknek, támogatóknak és mindenkinek, aki vala-
milyen formában hozzájárult ahhoz, hogy az óvodai
jótékonysági bál megvalósulhasson. A befolyt összeg-
bõl az óvodások gyermeknapi kirándulását fedezzük.

Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy a leendõ óvodá-
sok beíratása 2017. május 8-tól 12-ig mindennap 8-12
óráig, valamint 2017.május 10-én, szerdán 8-17.30-ig
lesz a helyi óvodában. (8621 Zamárdi, Széchenyi út 16.,
Barta Ilona óvodavezetõ, telefon: 84/348-835)
Beíratásnál elõnyt élvez, aki közigazgatásilag zamárdi
lakhellyel rendelkezik. 

A következõ okmányokat hozzák magukkal:
-A gyermek anyakönyvi kivonatát
-a gyermek tajkártyáját, lakcímkártyáját, oltási könyvet

-a szülõk személyi illetve lakcímkár-
tyáját, 

A beíratáson mindkét szülõ megjele-
nése fontos, akadályoztatás esetén
érvényes meghatalmazás szükséges. 
A csoportok életébe való betekintésre
hétfõtõl szerdáig 9-12 óra között van
lehetõség. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
az óvoda felnõtt közössége nevében. 

Barta Ilona
óvodavezetõ
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ISKOLAI HÍREK

Március 2�án a 8. osztályos fiúk és
lányok tablófényképezéshez csinosí-
tották magukat. 
Délután a hetedikesek és néhány
más osztálybeli tanuló Budapestre
utazott. A Fõvárosi Operettszínház
Rómeó és Júlia c. elõadása felejthe-
tetlen élményekkel gazdagította
õket. 

3-án Pécsett a regionális tollaslabda
diákolimpián szerepelt 12 tanulónk.
Közülük TÓTH PÉTER és BALÁZS
ATTILA bûvölte a tollast a legjob-
ban: bejutottak az országos döntõbe,
melyet 23-25 között Kiskunfélegyhá-
zán rendeznek. Tóth Hanna a me-
gyei döntõrõl egyenesen jutott az or-
szágosra.

4-én Kaposváron szervezték a
Simonyi helyesírási verseny megyei
fordulóját, ahol ismét nagyszerû
eredmények születtek. GÁL LÁSZ-
LÓ /7.o./ a LEGJOBB- 1. helyezett
lett, TÓTH MARTIN/5.o./a máso-
dik, EIDENPENZ BIANKA/5.o./ és
BALOGH HANNA/6.o./ a harmadik
helyet szerezte meg. Gouth Amália,
Horváth Luca 7., Ficsor Nóra 9. lett.

8-án a 2. osztályosok tettek látoga-
tást Vali néninél és a fogorvos bácsi-
nál.

9-én a német nyelvi verseny megyei
döntõjét rendezték Kaposváron.
SZABADKAI RÉKA/8.o./ a harma-
dik, Takács Flóra a 4., Papp Veroni-
ka és Bokor Levente a 6. helyen vég-
zett.

14-én tartottuk az 1848/1849-es for-
radalom megemlékezõ ünnepségét.
Idén a 7. osztályosok szép mûsorát
tekinthettük meg. A városi ünnepi
mûsort is õk adták, majd sokan vet-
tünk részt a fáklyás felvonuláson is.

16-án zajlott a �Kenguru� matemati-
kaverseny, melyen 27 diákunk törte
kobakját. 

17-én az alsósok ismét egy nagy sike-
rû színházi elõadás részesei lehet-
tek. E napon rendezték Bonyhádon

a Lotz szövegértési verseny országos
döntõjét. GÁL LÁSZLÓ kiemelke-
dõ, hibátlan teljesítménnyel lett az
ország legjobbja.

22-én nyílt napot szerveztünk az alsó
tagozatban. Sok szülõ látogatott el
az iskolánkba, s tapasztalataink sze-
rint ez jó hatással volt a nebulókra-
nagyon igyekeztek. 

29-én a felsõ tagozatban várjuk nyílt
napra a szülõket. 

***

Több tantárgyból is versengtek a hó-
nap folyamán diákjaink és az ered-
mények késõbb váltak ismertté:

- Varga Tamás Matematika-
verseny: Borsos Krisztián 5.,
Bokor Levente 8. helyezett a
megyei értékelésben.

- Zrínyi Ilona megyei mate-
matikaverseny: A hetedike-
sek/ Borsos Krisztián, Gál
László, Szabó Bence/ és a
nyolcadikosok/Bokor Le-
vente, Erdélyi Norbert, Hor-
váth Luca/ csapata egyaránt
5. lett.

- Lotz János szövegértési ver-
seny megyei forduló: GÁL
LÁSZLÓ az elsõ, BOKOR
LEVENTE a második lett,
Nagy Nadin, Gruber Ádám,

4., Jandó Szabolcs, Szabad-
kai Réka 5., Takács Flóra 6.,
Borsos Krisztián, Nagy Ger-
gõ 7., Szabó Petra 9. 

H.J.

Gál László

Bokor Levente

Március 15  7. osztály

Készül a tornatermi világítás
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Tanulóink a Siófok KCSE U8-U11-es
csapatának tagjai:

Gamauf Luca, Friesz Flóra , Balog Eszter, Újvári Patrí-
cia, Friesz Dorka, Horváth Izabella, Ambrus Emese,

Juhász Liza, Iványi Flóra, Takács Jázmin,
Sipos Laura

A képrõl hiányzik Pap Leila, valamint a házi
gólkirály, Szabó Vivien.

Iskolánkból a Siófok KC Kft. csapatait erõsíti
Ficsor Nóra és Ficsor Zsófia.

Hegyi Barbara az 1 osztályban

Új vitrin

6. osztályosok vetélkedõje Arany
János születésének 200. évfordulójánISKOLAI SPORT

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

április

3-a, 17:00-: NABE- rendezvény

4-e, 9:00: vásár

5-e, 9:00: Szilvi használtruha-vásár

8-a, 16:30: Irodalmi teadélután a költészet
napja alkalmából, a Berkenye Egyesület
nyilvános rendezvénye

10-e, 17:00:  az Egészségõr Egyesület ren-
dezvénye

13-a, 9:00: vásár

19-e, 9:00: német használtruha-vásár

20-a, 9:30: vásár

23-a, 16:00: Városi Ki mit tud? - gála

rendszeres alkalmak: jóga, kórus, Renáta-
féle jóga, Szakasztó népdalkör

Beszámolók, hírek:
Felemás érzéseket kelt bennem az elmúlt negyedév közös-
ségi házi életének átgondolása, számbavétele. Jó rendezvé-
nyeink voltak, kínálatunkra nem lehet panasz, de egyre in-
kább feltûnik, hogy a 30, 40 éves korosztály, a mai szülõk
nemzedékének fogékonysága a kultúra iránt, mily nagy-
mértékben csökkent az elmúlt évek során. Fásultság, igény-
telenség, túlhajszoltság, szellemi bezárkózás, a közösségi
lét iránti vágy elpárolgása, valamilyen kibeszéletlen unszim-
pátia, stb., egyaránt oka lehet. Azt gondolhattuk volna,

hogy az évtizedek múltával erõsödik a polgári mentalitás
városunkban, hát nem így van! Hiába szépül a környezet,
hiába egyre kulturáltabb a város, a lakosok, úgy tûnik fel,
mégis egyre magányosabb tömegemberként élik napjaikat.
Akiknek nem inge, persze, ezt ne vegye magára!
Egyre inkább meg kell becsülni tehát eredményeinket: di-

cséretes, hogy hosszú évek óta egy nagybusznyi színházba
járó csoportunk van. Csodaszámba megy, hogy sikerült a
Sulyom néptáncegyüttest beindítani és mûködtetni! 
Az idei rendezvényeket tekintve örvendetes például a ma-
gyar kultúra napján történt összefogás, amely által a Berke-
nye Egyesület , a NABE és a Közösségi Ház zenével, gaszt-
ronómiával, versekkel  és  derûs  lelkülettel  megidézte so-
mogyországi értékeinket, hagyományainkat.  
A farsangi Galla-estre annyian jöttek el, amennyit ért a hu-
moros elõadás.  Sajnos, a Mátyás- napi téltemetés és a nem-
zeti ünnep elõtti kézmûves játszóház látogatottsága csök-
kent, pedig Gubányi Kata országos színvonalú kézmûves,
nem is értem, hova tûnt el foglalkozásairól jó pár édesanya,
akik korábban abba sem akarták hagyni az alkotást� 
A világ legmélyebb barlangjában (majdnem 3 km) járt há-
rom vidám barlangász kilencnapos alvilágjárása megint
olyan kitûnõ program volt, aminek megtartására büszkék
vagyunk!  Voltunk annyian, hogy szégyenkezni emiatt nem
kellett, de mindössze 3 gyermek volt köztük! (Az egyik az
én fiam.) Minden rendezvényünkre szórólapot kapnak ott-
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honra az iskolások, és íme, ekkora a hatásfoka! A nemzeti
ünnepünkön Dr. Pelyach István történész közérthetõen,
egy szónyi fölösleg nélkül, érdekfeszítõen idézte meg már-
cius idusának pest-budai történéseit a legérdekesebb rész-
letekig. Remek volt a 7. osztályosok mûsora is, de a közös-
ségerõsítõ fáklyás menet és utána a szeretetvendégség már
megrostálta a közönséget. Mintha az otthon sürgetõ mene-
déket jelentene e napon is, ahová sietni kell haza� 
Jellemzõ az is, hogy a forgatás támogatása miatt a zamár-
diaknak �járó� Wellhello-film vetítésére mindössze 14-en
jöttek el, pedig ennél �lájtosabb� program nemigen adódik.  
Tavaly az iparosok összefogására vidám vendéglátásos estet
szerveztünk. Idén az ismétlés nem sikerült. A 46 meghívás-
ra mindössze 7 visszajelzés érkezett. Hat igen, egy nem. De
dolgozunk tovább, hisz akikkel találkozunk, azokért mindig
érdemes! 
A hétvégi gyugyi kirándulásunk is ilyen alkalom volt.  A
magyar múlt hõseit, nagyjait megörökítõ kálvária volt a ki-
tûzött úticél a babodi erdõben hagyva a kocsikat, de odáig
és onnét vissza a 20 km-es túra a tavaszi erdõben önmagá-
ban véve is lélekemelõ volt. Nem helyzetelemzést akartam
adni, hanem szubjektív helyzetjelzést. Hogy van némi alap-
ja gondolataimnak, mutatja a vallásos életünk állapota is,
az, hogy hány gyermeket erõsítenek meg lelkiekben szüleik
vasárnaponta a szentmisén� No, de ez nem az én aszta-
lom, csak látom magam is.  Elvileg minden rendben van, él
és virul a vallásszabadság, de majd egyszer azért kiderül, ki-
nek mekkora lelki ereje, erkölcsi tartása, áldozatkészsége
és szellemi vértezettsége, kulturáltsága van, amikor fiatal
felnõttként szüksége lesz rá.

FELHÍVÁS IDÕSZAKI FOTÓKIÁLLÍTÁS LÉTREHO-
ZÁSÁRA!
Kedves Zamárdi Fotózók!
Idén nyáron a tájházi idõszaki kiállítás különös zamárdi
fotókból állna össze.
Az volna a célja, hogy olyan képeket mutassunk be, ame-
lyek nem a szokványos módon tárnák fel településünk érté-
keit, illetve hogy eddig nem láttatott szépségeket fedjenek
fel.
Új látószögek, szerényen megbúvó részletek, szokatlan
napszakokban készített fotók; erdei, mezei, nádi tájrészle-
tek; régi szép villák, nyaralók részletei, a zamárdi vasúti
szakasz megjelenítései; jellegzetes zamárdi arcok; a vitor-
lázás, csónakos kint lét fotós lehetõségei; kocsmai, borozói
zsánerképek; a mai helyi szõlõmûvelés lassacskán doku-
mentum értékû képei; soundos pillanatképek, stb. Renge-
teg témakört lehetne találni. A képeket május 15-éig vár-
juk. Ezt követõen volna kiválasztva a kiállítási anyag. A ké-
szítõik a kinagyított képeket a kiállítás után megkapják
emlékbe. 
Remélem, sikerült a kedvcsinálás! Hajrá, jó barangolást a
létgazdagság mezején! 

(Gál Péter: koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu)

ZAMÁRDI KI MIT TUD? - GÁLA

Kedves Zamárdiak!

Mint minden évben, idén is megtartjuk e kellemes, vasárnap

délutáni kulturális seregszemlénket, amely során ki-ki meg-

ajándékozhatja tehetségével a közönséget!

Hadd kérjem, aki az alábbi ágak valamelyikében szereplést

vállalna, vagy családjában volna alkalmas fellépõ, legyen szí-

ves, jelezze!

Évek óta él e program, talán bizonygatni nem kell, mily kelle-

mes rendezvény, és mennyire segíti városunk közösségi életét,

segítsétek, segítsék tehát idén is a létrejöttét!

Fellépési lehetõségek:

- szavalat
- rövid mese elmondása
- rövid jelenet elõadása
- ének
- hangszeres zene
- tánc
- néptánc
- bûvészkedés
- harcmûvészeti formagyakorlat
- egyéb, színpadra alkalmas mûsor

A szereplésért emléklap és fagyikupon jár. Utóbbi beváltásához

a tudnivalókat a helyszínen mondjuk el! A gálamûsor 16 óra-

kor kezdõdik a Közösségi Házban. Elõtte 15 órától már lehet

jönni színpadi próbát tartani. Körülbelül 16:45-tõl lesz a szü-

net, amely egyúttal a szereplõk közös uzsonnaideje is!

Csoportos szereplés esetén, kérjük, a mûsoridõ ne legyen hosz-

szabb 7-8 percnél!

Ha bármi egyeztetnivaló van, szívesen állunk rendelkezésre!

Jelentkezési  módok: telefon-  303325009,  email:

koz.haz@zamardikhaz.t-online.hu vagy személyesen.

Közeledik a megváltás és a feltámadás mély, a lélek legmé-

lyebb pontját is érintõ ünnepe, a húsvét! Sikeres lelki ké-

szülõdést és sok kegyelmet kívánunk a kedves olvasóknak!

Nem könnyû az alábbi idézet, épp ezért segíti a ráhangoló-

dást! (gp � közház)

Weöres Sándor: Kereszt-árnykép

A kereszt felsõ ága égre mutat,

nagy örömhírt tudat: �itt van a te utad�,

a kereszt két karja a légbe szétszalad,

rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

�vigyázz: õr a lélek, de a test megszakad,

kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad�

a keresztnek alsó ága földre mutat:

�veszõdj: itt áss kutat, lásd benne arcodat.�
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Horgászjegy (területi jegy) értékesítés április 3-tól! 
A vásárláshoz állami horgászjegy szükséges!

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,-

Ajándéktárgyak vásárolhatók irodánkban:
Zamárdi története képekben 2.000 Ft  
Zamárdi antológia: 2.000 Ft
Orgona CD-k: 2.000 Ft
Pólók Zamárdi logóval, kulcstartó,
hûtõmágnes (fa, mûanyag), név-
jegytartó, strandtáskák, bögrék, es-
ernyõ.

Színes és fekete-fehér fénymásolás,
nyomtatás: 25 Ft/oldal
Laminálás A/4 és A/3 méretben:
30 Ft / oldal

Volt, Balaton Sound, Sziget, Strand
fesztivál, B my lake fesztivál jegyáru-
sítás!
Irodánkban lehetõség van a feszti-
válokra napijegyet, bérleteket vásá-
rolni. 

Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Nyitva tartásunk:
Áprilisban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.
Április 14-17-ig zárva tartunk.

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

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár hírei 

A helyi lakosok részére 2017-ben 300 db Balaton Sound (5 napos) kedvezményes bérlet áll
majd rendelkezésre. (Helyi lakosoknak szóló kedvezményes napijegyek nincsenek!)
A feliratkozás/ vásárlás/kiosztás� egy idõben, egy alkalommal- a Tourinform Irodában (Kos-
suth u.16.) 2017. MÁJUS 15 -ÉN HÉTFÕN 8 ÓRAKOR KEZDÕDIK, amíg a 300 darab bérlet
el nem fogy. 
Ára: 34.000 Ft

Fizetés: CSAK KÉSZPÉNZZEL LEHETSÉGES!

A jegyek megvásárlásához, kérjük, hozzák magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyá-
jukat. Egy család legfeljebb 2 db bérletet tud igényelni/vásárolni. 
Csak személyesen (telefonon, e-mailben nem!!) a fenti idõpontban fogadjuk el a bérletigénylé-
si és egyben vásárlási szándékot!
Elõzetes igényleadást nem áll módunkban felvenni.
Megértésüket köszönjük.

Helyi lakosoknak kedvezményes Balaton Sound bérlet vásárlással kapcsolatos információk:
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EGÉSZSÉGFÓRUM

avagy

Mennyire egészségesek a zamárdiak?

Ha a statisztikai adatok alapján adunk választ a kérdés-
re, azt mondhatjuk, hogy az országos adatok ránk is ér-
vényesek. 

A Somogyi Hírlap 2017. március 21-i számában közölt
szomorú statisztika szerint �A magyar nõk 4,2, míg a fér-
fiak 5,8 évvel élnek kevesebbet, mint az uniós átlag, és
az elkerülhetõ halálozási mutatók 60 százalékkal lehet-
nének alacsonyabbak népegészségügyi beavatkozás-
sal.�

Az érrendszeri, mozgásszervi  ,valamint a daganatos el-
változások okát a mozgásszegény életmódban, helyte-
len táplálkozási szokásokban és az életünket terhelõ
stresszben, lelki bajokban kereshetjük. Vagyis - orvosa-
ink mellett � egészségi állapotunkért mi magunk is  fele-
lõsek vagyunk. Nem mindegy, hogyan élünk  és hogyan
használjuk ki a rendelkezésünkre álló egészségmegõrzõ
lehetõségeket.

A Bodó Judit, szociális ügyintézõ által ismertetett
Zamárdi város önkormányzatának egészségterve -
dr. Horváth Krisztina háziorvos kiegészítésével- reális ké-
pet adott arról, mennyire egészségesek a zamárdiak.

Néhány statisztikai adat az egészségtervbõl:  

A 200 megkérdezett 40 %-a tartotta magát elhízottnak
vagy túltápláltnak.

Ritkán mozog: 35 %, egyáltalán nem végez testmozgást
35 %.

Több mint 20% erõs dohányos.

A megkérdezettek majd 40 %-át nem érdeklik a szûré-
sek.

És akkor még nem beszéltünk gyermekeinket érintõ
problémákról: a túlsúlyról, a látásromlásról, mozgásszer-
vi elváltozásokról, melyeknek hátterében ugyancsak a
mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, mérték-
telen számítógépezés , okostelefonozás, tévézés áll.

Lehangoló a kép? Igen.

Én mégsem látom ennyire sötéten a helyzetet. Az elmúlt
évek tendenciái némi okot adnak a bizakodásra. Íme,
néhány pozitív irányú változás:

- A komplex  szûréseket � mammográfia,nõgyó-
gyászat, csontritkulás � évente egy autóbusznyi
zamárdi veszi igénybe.

- 2017-ben egyesületünk helybe hozza a vizsgála-
tokat/urológia, prosztata, szemészet nõgyó-
gyászat, vastagbélszûrés,/ amelyekre a szoká-
sosnál többen jelentkeztek./

- 20-25 fõs lelkes csapat rendszeresen jógázik,
tornázik, gyalogol.

- Minden év májusának elsõ napján 180 � 200
zamárdi fut az egészségéért.

-     A fenti programokat a város vezetése erkölcsileg
és anyagilag is támogatja, akárcsak a Zamár-
diak Zamárdiért civil szervezet által kezdemé-
nyezett Egészségõr kert megvalósítását.             

Úgy gondolom, megérdemlik a zamárdiak. Egészségfó-
rumunkon megtelt a közösségi ház azokkal, akik � a té-
ma fontosságára való tekintettel � megtisztelték meghí-
vott vendégeinket: Bodó Judit szociális ügyintézõt,
Csákovics Gyula polgármestert, dr. Perjés Gábor uroló-
gus fõorvost, Fontányi Zsoltot, a Zamárdiak Zamárdiért
civil szervezet képviselõjét, és nem utolsósorban házior-
vosunkat, Szabóné dr. Horváth Krisztinát.

Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, segítõ támo-
gatásukkal hozzájárulnak, hogy egészségesebbek le-
gyenek a zamárdiak.

Április és május hónapokban a következõ

szûréseket szervezzük:

Április 25./kedd/ 8 órától 10 óráig várják a zamár-

diakat nõgyógyászati vizsgálatra a siófoki kórház

nõgyógyászati szakrendelõjébe /fõépület, földszint/.

Jelentkezni lehet Takácsné Szilvinél � 06/ 30/ 850

9911 � TAJ-számmal és születési adattal.  Kérjük, pó-

tolják a kért adatokat azok is, akik már korábban je-

lentkeztek

Május 16-án 14 órától bõrgyógyászati szûrés lesz. A

vizsgálat helyét a Hírmondó következõ számában kö-

zöljük. A jelentkezõk nagy számára tekintettel, továb-

bi jelentkezõket nincs módunkban fogadni.

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI
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MEGHÍVÓ 
CSALÁDI SPORTNAPRA

2017. május 1. 
�Fuss Zamárdiért! Fuss az egészségedért!�
Futással és játékos vetélkedovel emlékezünk

egykori veterán bajnokunkra,
DOBRIBÁN GÉZA BÁCSIRA

Programok:

9.30-10.00 Nevezés a futóversenyre
/ Hausmann étterem mellett a par-
ton /

10.00-10.15 Közös bemelegítés
10.30-11.30 Futóverseny, rajt a Puller büfénél

/ nyuszi táv 700 m,
gepárd táv 2 900 m/

11.30-12.00 Eredményhirdetés, emléklapok, 
ajándékok kiosztása
vendéglátás

12.00-tol Csoportos váltóversenyek,
ügyességi feladatok,meglepetés 
észcsiszoló játék felavatása
gyermekek és szülok részére az 
egyes mólónál a zenepavilon mögött.

Sok szeretettel vár az Egészségor Egyesület
minden családot!

Alakul az Egészségõr kert

Kérjük adójuk 1 %-ával támogassák
munkánkat!

Felajánlásukat a
18152614-1-14

adószámra tehetik meg.
Köszönjük!

/

�

�

�

�
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Véradás 
�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)

Március 6-án településünkön véradás volt. Míg tavaly
õsszel 35-en, most 46-an jöttek el vért adni, akikrõl köve-
tendõ példát vehetünk emberségbõl, önzetlenségbõl, érdek
nélküli segítségbõl.

Köszönöm a megjelenteknek a véradást,Gál Péternek
a terem elõkészítésében, Kajdi Móninak a szervezésben és
a lebonyolításban való segítségét! Találkozzunk októberben
újra! Szabóné Erika

Civil Fórum 2017. 

A polgármester úr minden évben összehívja a civil szer-
vezetek vezetõit, hogy beszélgessenek a városvezetés és
a civilek közös feladatairól, munkáiról. Ebben az évben
egy rendhagyó civil fórum került megrendezésre, mivel
a vezetõket polgármesterünk egy villányi kirándulásra
hívta meg. 
Csütörtök reggel 8 órakor egy kisbusszal útra kelt a csa-
pat; senki nem hiányzott, minden civil szervezet - a Ba-
ráti Körtõl a Zamárdiak Zamárdiértig - képviseltette
magát. Az úton már kialakult egy �mini-fórum�, és így

nem éreztük az idõ múlását; 11 órára érkeztünk meg
Villányba, ahol városvezetõnk már várt ránk, köszöntött
bennünket, és ismertette a programot.
Elsõként Szemes József borászatát látogattuk meg, ahol
a házigazda - borkóstolás mellett - elmondta családi bo-
rászatuk történetét. Ezt követõen leszálltunk a pince

mélyére, és lopóval �ellenõrizhettük�a hordók tartalmát.
Kiváló vörösborokat kóstoltunk, majd a vendégfogadó
teremben megízleltük a ház kopár-hegyi prémium vörös-
borát. 
Innen jó hangulatban, beszélgetve indultunk tovább a
SAUSKA borászat látványpincészetéhez, borfeldolgo-
zójához. A vendégváró teraszon bemutatták a céget,
amely ma Villány egyik legkorszerûbb borkombinátja;
Sauska Krisztián, Amerikában élõ honfitársunk alapítot-
ta 2006-ban. A fejlõdést mutatja, hogy jelenleg 100 hek-
táron termelnek szõlõt Villányban és Siklóson, melybõl
prémium minõségû rosé és vörösborokat készítenek. Eb-

ben az évben 250 ezer palack rosé-
cuvéet palackoztak a piac számára.
2008-ban 50 hektár szõlõt vásároltak
Tokajban, ahol a fehérborokat készí-
tik eladásra. Budafokon a pezsgõ-
gyártási kapacitásokat fejlesztik, és
így a borpiac minden területén jelen
van a cég. 
Fõborászuk, Hága Balázs átkísért
bennünket az új építésû pincéhez,
ahol 21 darab - közel 200 hektós -
saválló tartály felett állva bemutatta
a borüzemet, amely a legkorszerûbb
technikán alapul. Nem részletezzük
az elmondottakat, csak egy �szössze-
net�az új technikáról: a szõlõszeme-
ket gép választja le a szárról, majd
szín és méret szerint szétválogatja, és
így kerül a présbe. Megtekintettünk
egy borpalackozó gépsort is mûkö-
dés közben. Végezetül a ház prémi-

um boraként egy 2015-ös és egy 2013-as évjáratú couvet
kóstolhattunk; mindkettõ kiváló volt.
Kirándulásunk utolsó helyszínén a GERE borászat veze-
tõje, Gere Zsolt fogadott bennünket, és beszélt a cég ter-
veirõl, stratégiájáról, melynek lényege, hogy nem szeret-
nének nõni, az évi 350 ezer palack termelése és ennek

BARÁTI KÖR



piacon való eladása elégséges. A bio-
gazdálkodás jegyében folyamatosan
fejlesztenek, és igyekeznek minél ke-
vesebb vegyszert, mûtrágyát használ-
ni. A borkóstolón kiváló kékfrankost,
tájidegen pinot noir és villányi mer-
lot borokat ismerhettünk meg. Ezt
követõen fejedelmi lakomában ré-
szesültünk: a szabadban fogyasztot-
tuk el - kellemes társalgás közben -
libasültbõl, tört krumpliból, párolt
káposztából - és borokból - álló ebé-
dünket. Nem maradt más hátra, mint
a szívélyes búcsúzkodás vendéglátó-
inktól.
A buszban - hazafelé menet -min-
denki egyetértett abban, hogy érde-
kes és tanulságos volt bepillanta-
nunk a villányi borászat mûhelytitkaiba, a borkészítés nehéz, sokszor kudarccal kísért munkájába. Közben a civil
szervezetek képviselõi - a fórum céljának megfelelõen - egyéni és közös programjaikról is szót ejthettek, tervezhet-
tek...
A résztvevõk nevében köszönjük a felejthetetlen kirándulást:

B. Schneider Mária Margó György

2017. április 15.oldal Zamárdi Hírmondó

A Camino az Út maga.

Miért indul el valaki az íróasztaltól egy 800 km-

es gyalogos zarándokútra?

Mi a különbség egy kék-túra és az El Camino

között?

Mit tegyünk, ha hív az Út?

Milyen 90 emberrel egy légtérben aludni?

Milyen a szállás egy középkori templomban?

Tavalyelõtt elindultam saját zarándokutamra.

Az Úton nagyon sok mindent tapasztaltam, sok

érdekes emberrel ismerkedtem meg.  Ezekrõl

az élményekrõl és magáról az Útról szeretnék

mesélni minden érdeklõdõnek.

Vetítéssel egybekötött beszámoló élményekrõl,

érdekességekrõl, hihetetlen történésekrõl. 

A program idopontja: 2017. április 28. (péntek)

17:00 órai kezdettel a Közösségi Házban.

Minden érdeklõdõt szeretettel várok.

Kmetty Andrea

Maria between Saint Jean Pied de Port and Roncesvalles

Santiago
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Új betegirányítási rendszer Zamárdi 2.sz háziorvosi körzetében

Nincs olyan beteg, aki szeret fél napot várakozni feleslegesen az orvosi rendelõ várójában arra, hogy sorra ke-
rülhessen. Mindenki szeretné elõre tudni, hogy mikor menjen a rendelésre, amikor nincsenek sokan, és nem
kell feleslegesen várakoznia. Ezeket a jogos igényeket elégíti ki a most bevezetett ERODIUM új betegirányí-
tási rendszer Szabóné Dr. Horváth Krisztina rendelésén.

Képzeljen el egy olyan rendszert, ami biztosítja a betegek számára, hogy

- elõre idõpontot foglalhat a saját számára alkalmas idõben, és erre az idõpontra érkezve azonnal fo-
gadják, így nem kell kivárnia más betegek ellátását

- ha nem foglalt idõpontot, érkezéskor a rendszer besorolja a várakozókat, és nincs trükközés, veszeke-
dés, hogy ki kerüljön sorra, a rendszer név szerint szólítja azt, aki következik

- minden behívás után megjelenik az aktuális várólista, így mindenki pontosan figyelemmel követheti a
sorrend alakulását, és látja, mikor kerül sorra

Ezek csak a legfontosabb elõnyei az új rendszernek, melyet a betegeknek pontosan meg kell ismernie annak
érdekében, hogy a számukra lehetõ legkedvezõbb módon jelentkezhessenek a háziorvosi ellátásra.

Hogyan mûködik a rendszer?

Rendszerünk legfontosabb feladata a váróteremben várakozók ütemezése az elõre foglalt idõpontok figyelem-
bevételével. Ennek érdekében a váróteremben elhelyezünk egy érintõképernyõs terminált, melyen minden pá-
ciensnek be kell jelentkeznie ahhoz, hogy bekerüljön a várakozási sorba. A bejelentkezést követõen a rendszer
automatikusan ütemezi a várakozókat, mely ütemezést azonban az orvos saját belátása (az esetleg halasztást
nem tûrõ esetek) alapján felülbírálhat. A páciensek szólítása az adott szolgáltatás nevének és a páciens nevé-
nek a várótermi monitoron történõ megjelenítésével, valamint ezen információk hangos bemondásával törté-
nik.

Bejelentkezés a várótermi készüléken

Rendszerünk bevezetése után Önnek a rendelésre megérkezve be kell jelentkeznie a várótermi érin-
tõképernyõs terminálon. A bejelentkezés során azonosítania kell magát, melyre rendszerünk három lehetõsé-
get kínál:
Ön kérhet orvosától azonosító kártyát a rendszerhez, mely kártyát egyszerûen a leolvasó ablakra helyezve a
rendszer azonnal felismeri Önt. Ugyanez az azonosító kártya szükséges ahhoz is, hogy Ön elõre idõpontot fog-
lalhasson.
Amennyiben nincs Önnél azonosító kártya, akkor a rendszer bekéri a TAJ számát. Ha a TAJ száma szerepel
az adott rendelõ páciens-regiszterében, akkor a rendszer azonnal felismeri.
Ha a rendszer nem ismerte fel Önt a TAJ száma alapján, vagy Ön nem tudja a TAJ számát, akkor a képernyõ
segítségével a nevét beírva zárul az azonosítási folyamat.

Azonosítás után a rendszer felkínálja Önnek az adott rendelõben éppen elérhetõ szolgáltatásokat (például:
Háziorvosi ellátás; Csak asszisztensi ellátás; stb.). A kívánt szolgáltatás kiválasztásával zárul a bejelentkezési
folyamat: ekkor Ön bekerül az adott szolgáltatás várólistájába, és a rendszer becslést ad a várható várakozási
idõrõl az Ön elõtt várakozók és az elõre lefoglalt idõpontok tükrében. 
Ha Önnek volt foglalt idõpontja, akkor a rendszer úgy ütemezi az Ön ellátását, hogy legkésõbb a foglalt idõ-
pontban sorra kerüljön.

Ne várakozzon: foglaljon idõpontot elõre!
Az elõzetes idõpontfoglalás segítségével Ön pontosan érkezve közel várakozás nélkül sorra kerülhet, így nap-
ja többi részét pontosan megtervezheti, ellátásának ideje nem függ az éppen ellátásra várakozók számától.
Olyan tetszõleges idõpontot foglalhat, hogy az ellátás ne akadályozza munkájában vagy elfoglaltságában.

Idõpontfoglalás
Páciensek számára rendszerünk számos lehetõséget biztosít idõpontkérésre: a váróban a terminálon, otthon-
ról interneten vagy telefonközponton keresztül, illetve kontrollvizsgálatra vagy a páciens külön kérésére az



orvos és az asszisztens is elõjegyzést adhat.

Minden esetben a foglalás elõkövetelménye, hogy a páciens rendelkezzen az orvosától kapott azonosító kár-
tyával, ugyanis a terminálon csak ezzel azonosítva van lehetõség idõpontot foglalni, illetve az online foglaló fe-
lülethez is a kártya egyedi kódjával kell bejelentkezni.
Segítséget nyújt a telefonközpont használata, melyen keresztül mindennap 24 órában foglalhatnak idõpontot,
meghallgathatják saját idõpontjukat és a rendelési idõket, illetve kérhetik a rendelõ kapcsolását.

Természetesen, mint minden újat, ezt az új irányítási rendszert is meg kell tanulnia a betegeknek, de a rende-
lõben pontos és részletes táblák mutatják a jelentkezések és idõpontfoglalások során a tennivalókat, és máso-
dik alkalommal már minden beteg gyakorlatban is elsajátítja a jelentkezés és idõpontfoglalás �tudományát�, és
használhatja a korszerû rendszer minden elõnyét.

.A 2. számú háziorvosi rendelõ kollégái készséggel segítenek mindenkinek, mind az érkezéskori bejelentke-
zéshez, mind pedig az elõjegyzéshez, rendelési idõben telefonon vagy személyesen. Bátran kérdezzenek, kér-

jenek segítséget!

2017. április 17.oldal Zamárdi Hírmondó

NABE HÍREK

2017. március 6-án 17 órakor a városháza nagyter-
mében tartott elõadást dr. Kovács Emõke történész
�Régi Balaton� címû könyvérõl.

Dr. Kovács Emõke szavaival ajánljuk a könyvet elol-
vasásra:

�A �Régi Balaton� címû kötetem elkalauzolja az ol-
vasót a XIX. és XX. századi Balaton világába. Bete-
kintést nyújt a XIX. századi Balaton történetébe, és
felvillant sok-sok érdekességet, mozaikot a Pan-
non-tenger XX. századi múltjából is. � Egy különö-
sen gazdag táj különösen sokszínû arcát mutatja
be.
�Talán globalizált világunkban is tudunk még ezek-
re az apró örömökre figyelni, mert a régi korok em-
berei képesek voltak erre, s örömüket lelték benne,
sõt vigyázva õrizték a balatoni tájat. A Balaton
ugyanis egyike a Föld természeti ritkaságainak,
ahol a sajátos éghajlati jellegzetességek, a kelle-
mes mikroklíma sajátos emberi kultúrát hozott létre,
ahol megfelelõek az adottságok a hajózáshoz, a
szõlészethez, a halászathoz, s természetesen a ki-
kapcsolódáshoz, a nyáresti szórakozásokhoz is�.
Minderrõl szól ez a könyv. És arról, hogy a Balaton
érték, különösen nagy érték!�
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A Tiszta Vízért Alapítvány és a
Garbó Kiadó pályázata �Életem a
víz!� gyõztes verse

.Szakáli Anna: 
Egy pohár tiszta víz

Kristálytiszta üde vízben
darabokra törik a fény.
Bomló szín, születõ világ,
létezés, mosolygó remény.

Vízcseppek hullnak, kék gömbszív,
égbõl záporozó szikra,
éles napsugárszilánkkal
hétágú fénnyé hasítva.

És lehet tenger, lehet tó,
ezer színben fénylõ csoda,
tomboló vész zúg, ha árad,
kezdet és végzet ostora.

Mindig jelen és sehol sem.
Reszketõ fény emel párát,
ózonillat száll a légben,
kúszik a köd hegyeken át. 

Molekulát hordoz az ég,
harmat hull - hajnal sírdogál -
fûszál bölcsõben ring lágyan,
virágról kortyol egy bogár. 

Gyöngyöz a csepp, hull peregve.
Rabul ejt e földi csoda,
a víz az élet szerelme,
bolygó-lét kék és zöld titka.

Hullám kél - ölelés mozdul -
örvénylõn szakadó zápor
vágtat a por lepte tájon,
s ahogy jött, szûnik magától.

Változó alak: víz, gõz, víz. 
Újra és újra feléled, 
csorgó erekben, pocsolya 
vízében, egy gõte ébred.

Nézd, tócsából az ég bámul,
arany ragyogással kérked,
rád köszön kicsike ember,
pocsolyatükre ismer téged.

S otthon, a fürdõszobában
örül a test, vidul a lélek,
kagylóból kilépõ Vénusz,
mit elmémbe fölidézek.

S ha láz éget, sejtekbe zártan
emészt a szomj, keserû íz;
akkor más nem jó, más nem kell,
csak egy nagypohár tiszta víz!

Zamárdi, 2011-01-28

Köszönjük dr. Kovács Emõke történésznek, hogy elfogadta meghívá-
sunkat! 
*************************************************************
A NABE zamárdi csoportjának vezetõsége Schwarcné Reichert Ildi-
kót választotta meg csoportvezetõ- helyettesnek.
*************************************************************
2017. március 26-án vasárnap a NABE Zamárdi csoportja a sokéves
hagyománynak megfelelõen a víz világnapja alkalmából megrendez-
te a Víznapi Balcsi- party-t. A Bácskai utca végénél tartott ünnepsé-
gen Deliné Berta Otília köszöntõ beszéde után Széles Ági dalaival,
Prigli Éva prózával, Szakáli Anna pedig versével írta le a vizek szép-
ségét, fontosságát. A Balatonra Zsámboki-Szabó Luca és Deli Berci
helyezte el koszorúnkat. Az idei programnak eleget téve- ami séta volt
a vizeinkért- játékos Balaton-parti sétára hívtuk a megjelenteket. A
szabadstrand keleti végéig sétáltunk a gyönyörû tavaszi idõben. Sé-
ta közben halacskákat kerestünk, lufit fújtunk, balatoni halakat ismer-
tünk fel, békákat
ugrattunk, papír-
hajókat hajtogat-
tunk, és bocsáj-
tottunk vízre.

Mindenkinek kö-
szönjük a segít-
séget és a rész-
vételt! 



VÍZTAKARÉKOSSÁG A HÉTKÖZNAPOKBAN

Csupán egy kis odafigyelésre van szükség, hogy
óvjuk vízkészletünket. Ugyanakkor a tudatos vízfo-
gyasztással jelentõs összegeket is takaríthatunk
meg.

Fürdés kontra tusolás
A magyar lakosság a napi tisztálkodáshoz inkább a
fürdést preferálja, mintsem a zuhanyzást. Pedig egy
fürdéssel átlagosan 200 liter vizet fogyasztunk el,
ellenben a zuhanyzással, melynek alkalmával 40 - 70
liter víz kerül a lefolyóba, de még egy hosszabb, 8
perces zuhanyzás során is �csak� 75 liter vizet
használunk el. Az alacsony áteresztésû zuhanyrózsák
használata sokat segíthet a vízfogyasztás csökken-
tésében, ugyanis ezek az eszközök átlagosan 22 liter
víz megtakarítását eredményezhetik. Sõt, az új ge-
nerációs energiatakarékos zuhanyrózsákkal akár 50
százalékot is megspórolhatunk. Itt egy olyan tusoló
megoldást mutattunk be, mellyel 70 százalékos víz-
takarékosság érhetõ el. A tusolással tehát éves szin-
ten akár 25.000 liter vizet, és akár 18.750 forintot is
meg tudunk spórolni személyenként. Ez egy négy-
tagú család esetében 75.000 Forintra tehetõ éves
szinten.

WC öblítés
A magyar otthonok vízfogyasztásának 74%-a fürdõ-
szobához kapcsolódik, onnan is a WC öblítés a leg-
pazarlóbb: egy átlagos háztartás teljes vízfo-
gyasztásának a 40%-át teszi ki. A korszerûtlen WC
tartályok alkalmanként 10-12 liter vizet használnak fel,
míg a takarékos tartályok mindössze 2-3 liternyit jut-
tatnak a csatornába. A tartályos kivitelnél azonban -
ha csak nem a víztakarékos megoldásról beszélünk -
még hatékonyabb a csapos kivitel, hiszen ott kézzel
szabályozhatjuk a víz mennyiségét. Léteznek olyan
innovatív WC tartályok is, melyek a felhasznált vizet
hasznosítják újra. Az egyik legegyszerûbb megoldás
a mosdóból lefolyó úgynevezett �szürkevíz�
átvezetése. Az egyik legismertebb típus a mosdó
aljára szerelendõ, víztisztítóval és pumpával ellátott
tartály, mely a kézmosásra felhasznált vizet egy
csövön keresztül pumpálja át a WC tartályába.

Mosogatás
A fürdõszoba mellett a másik nagy vízfogyasztó ter-
mészetesen a konyha, azon belül is a mosogató.
Folyóvízzel történõ átlagos mosogatás alkalmával
körülbelül 40 liter vizet engedünk a lefolyóba, szem-
ben egy mosogatógépben való mosogatással, amely-
lyel csupán 10 - 12 liter vizet használunk fel.
A Bonni Egyetem kutatása szerint a mosogatógép
feleannyi energiát, hatodannyi vizet és kevesebb
mosogatószert használ, mint amennyit a kézi moso-
gatáskor fogyasztunk. Ez azt jelenti, hogy mosogatá-
sonként (tele géppel) 88 liter vizet spórolhatunk meg,
ami napi egyszeri mosogatás mellett évi 32000 liter

megtakarítást jelent. A tudatos vízfogyasztás ered-
ményeként háztartásonként akár 15-20 m3 víz is
megtakarítható éves szinten, ami 4 millió magyar
magánháztartás esetében több, mint két Velencei-
tónyi mennyiséget tesz ki.
Fontos, hogy éljünk ezekkel a lehetõségekkel, hogy
felelõsséget vállaljunk a vizeinkért. Ha ugyanis nem
változtatunk szokásainkon, akkor nagy esély van rá,
hogy hamarosan minket is utolér a vízhiány, ami 10
éven belül várhatóan az emberiség kétharmadát fogja
sújtani. 

forrás:KlímavédDVelem
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A ZPSE labdarúgói számára nem telt munka nélkül a téli szünet, ugyan-

is már január 6-án megkezdõdött a téli felkészülés. Köszönhetõen az is-

kolai tornateremnek és a kinti mûfüves pályának, nem okozott gondot a

hó és a kimondottan hideg idõjárás. Valamint folyamatosan részt tudtunk

venni számos felkészülési tornán, kis és nagy pályán egyaránt, ami kielé-

gítette a játékosok meccs-éhségét. Ezek nem is voltak sikertelenek,

ugyanis az egyik felkészülési sorozatot, ami négy hétvégén át zajlott,

megnyerte a csapat. A másikon pedig, amin több felsõbb osztályú csa-

pat is részt vett, a hatodik lett, a tizenkét csapat közül. Viszont ennél na-

gyobb sikernek könyvelte el az edzõi stáb, hogy több ifjúsági játékos is

sikeresen szerepelt ebben a sorozatban, kifejezetten jó teljesítményt

nyújtva. A tavaszi bajnoki mérkõzéseken szívesen látunk minden kedves

szurkolót. 

Hajrá, Zamárdi !

ZAMÁRDI PETÕFI SE HÍREI

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni mindazoknak a támo-
gatását, akik Friesz Kázmér ny. iskolaigazgató
díszsírhelyének kialakításában részt vállaltak
ugyanolyan önzetlen segítõkészséggel, ahogy õ
szolgálta évtizedekig a zamárdiakat.

Kazi bácsi szûkebb és tágabb családja
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ATLÉTIKA

Február 25-én 4. alkalommal rendeztük meg Dobribán
Géza bácsi kedvenc atlétikai versenyszámának a
magasugásnak az ünnepét. Idén is érkeztek Budapest-
rõl és a környék iskoláiból a megemlékezésre. Ahogy a
verseny címe is hirdeti �Példaképek és Palánták� együtt
élvezték a magasba repülés izgalmait. 550 ugrás után ki-
alakult a végeredmény. A legkisebb palántáknál
Marschall Réka (REAC) és Blaumann Marcell (Siófok)
gyõzött. Zamárdiból Pintér Jázmin és Nagy Iván ezüst-
éremnek örülhetett. A 7-8. osztályosok versenyét Simon
Csenge (Balatonszabadi) és Kovács Benedek (REAC)
nyerte. A középiskolás kategóriát Csehi Gréta és Nagy
Balázs helyi versenyzõink nyerték. Szabó László 2.,
Palkovics Krisztián 3. lett. A példaképek versenyét Tarnó-
cai Éva (FTC) és Galó Tibor nyerte. A jutalmakat a kor-
osztályok egymásnak adták át.

LADARÚGÁS
A tavaszi idõszaktól az utánpótlás korúak edzését Bartos
Zsolt vette át. Az edzések az iskola mûfüves pályáján
lesznek. Hamarosan indul a versenyzési lehetõség is.

TOLLASLABDA
A tavaszi szünet elsõ napján, április 13-án, csütörtökön

tartjuk a 2. Zamárdi Amatõr Tollaslabda Kupát. Idén már
a legkisebbek és a felnõttek is összemérhetik erejüket. A
versenyzõk vendéglátásához étel-ital felajánlásokat, a ju-
talmak bõvítéséhez szponzori tárgyakat szívesen foga-
dunk. 

Köszönettel: Galó Tibor 
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Szeretettel várjuk szezon elõtti egy-
nyári virág vásárra Zamárdi lakóit
május 6 - án és 7 - én reggel 8 órától

Zamárdi piacán. 
Fürjes Kertészet.

Vendéglátó egységünkbe

zamárdi munkatársak

jelentkezését várjuk,

nyári szezonra,

az alábbi munkakörökbe:

konyhai kisegítõ

(konyhai gyakorlat elõny)

mosogató tányér leszedõ

(diákok, 17 éves kortól)

Kiemelt bérezéssel, ingyenes étkezéssel,

barátságos környezet.

Jelentkezés: Elter Imre (06-30-994-5590)

Ingyenes, intenzív, alapszintû informatikai képzések inIngyenes
alapszintû és haladó szintû informatikai képzések indulnak
Zamárdiban az MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft.
(Intézmény nyilvántartásba vételi szám:E-000292/2014, a képzé-
sek nyilvántartásba vételi száma:E-000292/2014/D011 és E-
000292/2014/D012) szervezésében. 

A képzések során a résztvevõ díjmentesen elsajátíthatják a szá-
mítógép/ okos eszköz és az internet használatát. A tanfolyami
helyek száma korlátozott, ezért elõfordulhat, hogy késõi jelent-
kezés esetén csak egy késõbbi körben tudunk helyet biztosítani.

A tanfolyammal kapcsolatos pontos tájékoztatást, az alábbi elér-
hetõségeken kérhet.

info@mtok.hu 06/70-639-8900

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság
bekötését valamint oklevél, ven-

dégkönyv és étlaptartó készítését.
Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u.5.
Tel.: 84 352 761, 06-20/9615-834,

mvarnagy@freemail.hu

�Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak
ad kölcsön, mert Õ megtéríti jótéte-
ményét�

/Példabeszédek könyve/

Az elõzõ évekhez hasonlóan az idei
nagyböjti idoszakban is gyûjtünk a helyi

rászorulók részére tartós élelmiszert.

Márciusban 25-én, 26-án lehetett adományokat tenni a
szentmisék elõtt a templomban kihelyezett kosarakba; áp-
rilisban 1-jén és 2-án.
3-án, hétfõn, a szokásos Karitász fogadónapunkon is lesz

lehetõség a hozatalra; akkor természetesen a Fõ utca -
Honvéd utca sarkán lévõ épületben tudják - 14-16 óráig -
leadni, amit a nemes célra szánnak.

Egyéb adományok felajánlására, hozatalára és elvitelére
minden hónap elsõ hétfõjén �nyitottak� vagyunk a fentebb
említett helyen és idõben; legközelebb május 8-án, mivel
május 1. , hétfõ ünnep.

Változatlanul szükség van 44-es férficipõre és
mûködõképes centrifugára.

Segítõkészségüket, adományaikat a rászorulók nevében is
köszönjük!

B. Sch. M.

Zamárdiban 16 évet betöltött fiatalt keresek kertgondo-

zásra (fûnyírás, lombseprés).

Heti 1 óra elfoglaltsággal kiegészítheted a

zsebpénzeddet!

Érdeklõdni: 30/214-84-70
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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: 2017. 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

2017. április

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

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

E-mail: takizoli61@freemail.hu
Vállalunk:

Bontást, belsõ átalakítást,
vízkárok utáni helyreállítást,
betonozást,
mellék épületek építését,
hozzáépítést, burkolást,
térkövezést, dreiwitolást,

vízszigetelést,
palatetõ-lapostetõ 
felújítást,kerítéseket,
kertgondozást, festést,
víz-gáz-villany-antenna-
szerelést reális áron vállalunk!

Telefon: 06-20/219-7928

Zamárdi plébániatemplom

április 1-jétõl-16-ig

csütörtök19.00 
péntek 18:30 keresztút

19:00 szentmise
szombat 19.00 
vasárnap 8:30

április 17-tõl

csütörtök19.00
péntek 7:30 
szombat 19.00
vasárnap 8:30

A kápolnában nem lesz mise.

Balatonendréd:
vasárnap 10.00

Húsvéti miserend a plébánia honlapján lesz
elérhetõ:
zamardi.plebania.hu/miserend.html


