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Dsida Jenõ: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat !
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat !
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban ! -
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el !

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését !
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat !

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat !!!

Köszöntjük az édesanyákat !
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BESZÁMOLÓ

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete2017. március 27-i ülésérõl

A képviselõ-testület

1. A Brettyó természetközeli hasznosítására pályá-
zati lehetõség

- megtárgyalta a pályázati lehetõségrõl szóló elõterjesz-
tést, és javasolja a pályázaton történõ részvételt. A pályá-
zatíró személyét pályázat keretében javasolja kiválaszta-
ni.
- felkéri a pályázatírókat, hogy az ingatlanok tulajdonosa-
it az Önkormányzattal együttmûködve tájékoztassák a
pályázati lehetõségrõl.

2. Zamárdiért Közalapítvány kuratóriumi tagjai-
nak és felügyelõbizottság elnökének megválasz-
tása

- a Zamárdiért Közalapítvány kuratóriumi tagjá-
nak n. Friesz Kázmér és Hirsch Judit helyett Kiss
Jenõné és Török Ferencné zamárdi lakosokat vá-
lasztja meg.

- a Zamárdiért Közalapítvány felügyelõbizottság
elnökének Iberpaker Gábort választja meg a ha-
tályos jogszabályban elõírtak figyelembevételé-
vel.

- felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert,
hogy a módosításokkal egységes szerkezetben
foglalt alapító okiratot aláírja, és a változások át-
vezetésére vonatkozó intézkedéseket megtegye.

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvodával kapcsola-
tos ügyek jóváhagyása

- az óvodai felvételi körzethatárt Zamárdi város
közigazgatási területére kiterjedõen határozza
meg.

- az Óvoda alapító okirata szerint 4 csoportos, ve-
gyes életkorú osztatlan csoportot, 100 férõhellyel
határoz meg.

- az óvodai beíratás idõpontját az alábbiak szerint
határozza meg: 2017. május 8-12. napok között
mindennap 8.00-12.00 óráig, valamint 2017. má-
jus 10-én 8.00-17.30 óráig.

4. Egészségõr Parkkal kapcsolatos kifizetés jóvá-
hagyása

-  jóváhagyja az alábbi beszerzéseket a Zamárdi, Egész-
ségõr Kert kialakításához:

-Szükséges faanyag beszerzése, leszállítása 

SEFAG Zrt. Szántód br. 251.316,-Ft

-Térkõ, kerítéselem, apácarács beszerzése

Natura Kert Siófok br. 678.740,-Ft

5. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály aján-
latkérései

A.) Zamárdi, kertészeti és környezetrendezési kivi-
teli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlat jóvá-
hagyása

-a Körforgalomban �Balaton Szíve� logó környezetren-
dezési kiviteli tervének elkészítésével 160 e Ft (0% áfa)
díjért, valamint 

-a Játszótér és konyhakert környezetrendezési kiviteli
tervének elkészítésével 260 e Ft (0% áfa) tervezési díjért
a �Kerten� Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t bízza meg.

B.) Zamárdi utcavégi lejárók medertisztítási munkáira
beérkezett ajánlatok bírálata

- a Zamárdi, utcavégi szabad strandi lejárók me-
dertisztítási munkáinak elvégzésére a BÉTA-Q
Kft. -t bízza meg  3.970.000.- Ft + 27% áfa díjért.

B.) Zamárdi, Napköziotthonos Óvoda energiameg-
takarítási intézkedési tervének jóváhagyása

- a �Zamárdi Napköziotthonos Óvoda Ener-
giamegtakarítási Intézkedési Tervét� megismer-
te, annak tartalmával egyetért, azt elfogadja.

C.) Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi
közbeszerzési terve

- a 2017. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet el-
fogadja és jóváhagyja. 

D.) Zamárdi Város Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepciójának 2017. évi felülvizsgálata

- a �Zamárdi Város Szociális Szolgáltatástervezé-
si Koncepció 2017. évi felülvizsgálatának elfoga-
dása� c. elõterjesztést  jóváhagyja.

6. NHSZ Zöldfok Zrt. részvények további vásárlá-
sa

- megtárgyalta az NHSZ Zöldfok Zrt. részvények-
re vonatkozó ajánlatot, és nem kíván további
részvényeket vásárolni.

7. Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

- a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését jó-
váhagyja. 

8. Zamárdi, Bácskai utcai telek bérleti ügye
- megtárgyalta  a zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlan
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bérletére vonatkozó elõterjesztést, és a 2016. évi
feltételekkel egyezõen az Önkormányzat bérbe
veszi azt 251.150,- Ft+áfa bérleti díjért.

9. GreenRide Kft. közterület-használati kérelme
(segway)
- közterület-használatot engedélyez 50 m2 nagy-
ságban 2018. december 31-ig a GreenRide Kft.
(segway) részére a Zamárdi, Kossuth Lajos utca
nyugati oldalán, az átemelõhöz közeli részen.

A villanyvételezés megoldása a bérlõk feladata. A tevé-
kenységhez szükséges faház megjelenésében illeszkedjen
a rendezvénytéren lévõ faházakhoz. A faház területe 10
m2. A bérleti díj 220.000,- Ft/év, egyedi díjszabás.

10. Németh Gyula közterület-használati kérelme
(elektromos kisautó)
- elektromos kisautók mûködtetésére közterület-
használatot biztosít Németh Gyula vállalkozó ré-
szére 5 év idõtartamra azzal, hogy amennyiben
az Önkormányzatnak a területre szüksége van,
úgy a bérleti szerzõdés indoklás nélkül felmond-
ható. 
- bérleti díjnak 160.000,- Ft/3 hónap összegû
egyedi díjszabást állapít meg. Helyszínként a tes-
tület a Hausmann étteremtõl keletre lévõ zöldte-
rületet jelöli ki, konténer elhelyezéssel, melyet a
környezethez illeszkedõen burkolattal kell ellát-
ni. Az áramellátás kialakítása a vállalkozó fel-
adata.

11. Kivágó Géza közterület-használati kérelme I.
- nem engedélyezi az Orgona utcai strand terüle-
tén minigolf pályára és kerékpáros szolgáltatásra
közterület-használat biztosítását, mivel önkor-
mányzati területen egyik tevékenységet sem tud-
ják elhelyezni azok területigénye miatt.

12. Kivágó Géza közterület-használati kérelme II.

- a Jegenye téri vízisportszer kölcsönzõ további
üzemeltetésére a bérlõ személyére, tekintettel
arra, hogy a bérleti jogviszony lejárt, pályázati ki-
írás keretében javasol döntést hozni.

13. Zamárdi, Benczúr utca 14. szám alatti önkor-
mányzati ingatlan bérbe adása, illetve eladása
- a 2017. évi szezonban a Bandi 2000 Bt. részére
450.000,- Ft bérleti díjért bérbe adja a Zamárdi,
Benczúr utca 14. szám alatti önkormányzati in-
gatlant. A ház bérletével kapcsolatos rezsiköltsé-
geket a bérlõ köteles fizetni. 
- kéri, hogy Benczúr utcai ingatlant a hivatal a
bérleti szerzõdés lejárta után még 2017. évben je-
lölje ki elidegenítésre, az ezzel kapcsolatos elõ-
készületeket kezdjék meg.

14. Dr. Nemere Gyula részletfizetési kérelme (Bácskai
utcai kikötõ bérleti díj)

- megtárgyalta és nem kíván részletfizetési engedélyt ad-
ni dr. Nemere Gyula részére a Bácskai utcai kikötõben
lévõ bérleti díjra vonatkozóan. 

15. Kovács@Társa Bt közterület-használati ügye

- megtárgyalta a Kovács@és Társa Bt. közterület-haszná-
lati kérelmét, amely reklámfelülettel ellátott kerékpártá-
rolók kihelyezésére irányul. 

-  hozzájárul ahhoz, hogy a Margó Ede sétány déli olda-
lán, a közterület-felügyelõkkel egyeztetett helyeken, ösz-
szesen 14 db kerékpártárolót helyezhessen ki a
Kovács@Társa Bt. maximum 5 év idõtartamra.

-  nem tart igényt a reklámfelületek közül 4 db ingyenes
igénybevételére, de a reklámfelülettel ellátott kerékpár-
tárolók kihelyezését nem engedélyezi térítésmentesen. A
kérelmezõ kötelezõ a 25/2014 (V.27.) önkormányzati ren-
deletben foglaltak szerint a reklámfelületre tekintettel
díjat fizetni. 

- a kerékpártárolók lehelyezését a füves helyeken burko-
lat ellátása nélkül engedélyezi.

16. Mezey Tamás közterület-használati kérelme (Zöldfa
utca 10/a)

- nem engedélyezi a Zöldfa utca 10/a területhez kapcso-
lódó területek bérleti lehetõségét (fagyizóhoz mobil do-
bogó, strandcikkek, kerékpártároló).

17. Vodafone Magyarország Zrt. kérelme

- megtárgyalta a Vodafone Magyarország Zrt. kérelmét,
amelyben a zamárdi belterület 2652/12 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában a Telenor Magyarország Zrt. betelepülé-
si szándékát jelezte. 

- nem ellenzi, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. meg-
lévõ tartószerkezetére a Telenor Magyarország Zrt. an-
tennákat helyezzen el, míg a torony tövében a bérelt te-
rületen belül központi berendezést állítson fel.

- a Telenor Magyarország Zrt. betelepülését azzal a felté-
tellel engedélyezi, hogy a Vodafone Magyarország Zrt.-
vel fennálló bérleti szerzõdés bérleti díja 2017. évtõl kez-
dõdõen 2.500.000 Ft-ra módosuljon, annak változatlanul
fenntartása mellett, hogy évente a bérleti díj az infláció
mértékével növekszik.

Amennyiben a Vodafone Magyarország Zrt. a képviselõ-
testület döntését elfogadja, a bérleti szerzõdés módosítá-
sát jelen határozat meghozatalától számított 30 napon
belül köteles megküldeni, és a szerzõdés módosítás alá-
írását követõen jogosult a Telenor Magyarország Zrt. az
eszközök telepítésére.

18.Rendezvénytér kialakítási, tervezési munkáira megbí-
zások jóváhagyása

- a zamárdi rendezvénytér tervezési- és kialakítási mun-
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káira vonatkozó ajánlatok közül az alábbiakat fogadja el:

� A tér kialakításának koncepciótervének elkészí-
tésével megbízza a képviselõ-testület Ripszám és
Társa Építésziroda Bt.-t 180.000,- Ft+27 % áfa
összegben,

� A mobilház és zuhanyzók kialakításának víz- és
szennyvízbekötésével a 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t
bízzák meg 705.000,- Ft+27 % áfa összegben,

� A geodéziai felméréssel, tervezési alaptérkép ké-
szítésével Strung Csaba egyéni vállalkozót bízzák
meg 200.000,- Ft bruttó összegben,

� A mobilház és ideiglenes mobil wc ivóvíz- és
szennyvízhálózat tervezésével a Sió-Hidro Bt.-t
bízzák meg 100.000,- Ft bruttó összegben.

19. Zamárdi rendezvénytér ideiglenes konténer mobil
WC ivóvíz- és szennyvízbekötési munkái 

- a beérkezett ajánlatok közül a munkálatokkal a legala-
csonyabb árajánlatot adó 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t bízza
meg 1.335.000,- Ft+27 % áfa összegben.

20. Zamárdi, Kossuth Lajos utca gyalogjárda nyomvonal
áthelyezése 

- az Ökobau Kft.-t 1.486.740,- Ft+27 % áfa összegben
megbízza, mint a legalacsonyabb árajánlatot adó céget.

21.Zamárdi, Gábor Áron utca ároklefedési és ároktisztí-
tási munkáinak elvégzése 

- a legalacsonyabb árajánlatot adó 2. sz. Mélyépítõ Kft-t
bízza meg 3.760.000,- Ft+27 % áfa összegben.

22. Zamárdi, Arany János utca D-i oldalán lévõ árok
tisztítási munkái 

- a legalacsonyabb árajánlatot adó 2. sz. Mélyépítõ Kft.-t
bízza meg a fenti munkálatok elvégzésével 2.322.800,-
Ft+27 % áfa összegben.

23. Zamárdi város vízkár-elhárítási védelmi tervének fe-
lülvizsgálata, aktualizálása 

- Presits Ferenc vízgazdálkodási mérnököt bízza meg
300.000,- Ft (+szükséges járulékok) megbízási díjért a
feladat elvégzésére.

24. Zamárdi Tourinform Iroda, valamint szolgálati lakás
mérõhely kiépítés (2+2 db) 

- Pálfi István egyéni vállalkozót bízza meg 295.385,-
Ft+27 % áfa összegben a kivitelezés elvégzésével.

25. Zamárdi területén közvilágítási hálózat tervezési
munkákra ajánlatok jóváhagyása 

- a Nyárfa utca közvilágítási hálózat kiépítése a Kecske-

méti utcától Ny-ra, a Vasút utcai közvilágítási oszlopcse-
re és a temetõhöz vezetõ járda (Endrédi út) közvilágítás
bõvítés tervezési munkáival a Norvill Kft.-t bízza meg,
420.000,- Ft+27 % áfa összegért.

26. Bácskai utcai jármûparkoló bejáró átépítésére aján-
lat 

- a bejáró szélesítési munkáinak elvégzésével a 2. sz.
Mélyépítõ Kft.-t bízza meg, 390.000,- Ft+27 % áfa ösz-
szegben.

27. Sziklavári Vilmos és társai SZAT módosítási kérelme

- megtárgyalta Sziklavári Vilmos és felesége, továbbá
Matyikó Ferenc, Matyikó Dávid és dr. Matyikó Flóra ké-
relmét a 3391/2 és a 4503 hrsz-ú ingatlanok zöldterületi
besorolásának módosítására.

- javasolja, hogy a településrendezési terv felülvizsgálata-
kor kezdeményezzék kérelmezõk a fenti módosítást, mi-
vel egyedileg a fennálló problémát nem lehet megoldani.

- kéri továbbá, hogy a felülvizsgálatkor a településterve-
zõk vizsgálják felül a terület érintettségét.

28. Településrendezési eszközök komplex felülvizsgálata

- megtárgyalta és a legalacsonyabb, legkedvezõbb áraján-
latot adó VT Városépítési Kft. ajánlatát fogadja el, brut-
tó 6.985.500,- Ft összegben.

29. GAMESZ eszközök, gépek eladása

-  egyetért, hogy a GAMESZ-nál feleslegessé vált eszkö-
zök, gépek eladását a GAMESZ licittárgyalás keretében
hirdesse meg eladásra (helyben szokásos módon, hír-
mondó, honlap, képújság). Az induló árakat a GAMESZ
vezetõje saját hatáskörben döntse el.

30.MÁV-val kötendõ karbantartás szerzõdés (GAMESZ)

-  a beterjesztett, módosított MÁV-val kötendõ karban-
tartási szerzõdést elfogadja az abban foglalt összeggel 
(7 M Ft/év).

31.MÁV-val kötendõ karbantartás szerzõdés kiegészítése
(GAMESZ)

-  megtárgyalta a GAMESZ-szal kötendõ karbantartási
szerzõdéssel kapcsolatos kiegészítõ javaslatot, és kéri,
hogy amennyiben mód van rá, úgy a zamárdi felsõi beke-
rített MÁV területet is a GAMESZ tartsa karban.

32.GAMESZ gépkocsi vásárlások jóváhagyása

-a beérkezett ajánlatok közül a Fodor Autó Kft árajánla-
tait elfogadásra az alábbiak szerint:

- Renault Master billencs duplakabin, stb.
8.387.080,- Ft+50.000,- Ft üzembe helyezési díj

- Dacia Sandero Stepway 2.500.000,- Ft + 50.000,-
Ft üzembe helyezési díj.
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A vételár összegek a 2017. évi költségvetésbe betervezés-
re kerültek.

33. Rendezvénytérre mobil irodakonténer elhelyezése

- az irodakonténer helyének a bizottsági helyszíni bejárá-
sakor kijelölt területet jelöli meg a rendezvénytéren. 

- a plusz költségekre 500.000,- Ft keretösszeget biztosít,
amelyet a használatbavételhez a Tourinform Iroda fel tud
használni.

34.  �Nicsak ki mesél� rendezvénysorozat támogatása 

- 100.000,- Ft+27 % áfa összeggel támogatja a rendez-
vénysorozatot az általános tartalék terhére a szervezõk
részérõl történt számla kiállítása ellenében.

35. Szamárkõnél vizesblokk kialakítása

- egyetért a 2017. évi költségvetésben is szereplõ 2 db mo-
bil konténer lehelyezésével a szamárkõhöz, tekintettel a
terület látogatottságára. A mobil konténereket fix lehe-
lyezéssel oldják meg.

36. Kilátó-dûlõ kátyúzása, gallyak visszavágása

-egyetért a Kilátó-dûlõ kátyúzásával a tartalék terhére.

-  egyetért továbbá azzal, hogy a dûlõben lévõ ingatlantu-
lajdonosok figyelmét hívja fel a hivatal arra, hogy az útra
kilógó ágakat vágják vissza a kerítések vonaláig.

37.Egészségõr Parkba sporteszköz áthelyezésre javaslat

- a készülõ Egészségõr parkba az eredeti terven szereplõ
eszközöket javasolja elhelyezni, a sportteleprõl történõ
kültéri sporteszköz áthelyezéssel nem ért egyet, tekintet-
tel az ilyen jellegû eszközök biztonságtechnikai, lehelye-
zési elõírásaira. 

38. Klapka utcába plusz strand bejáró lehelyezése

- egyetért a Klapka utca végére plusz egy darab � rövid �
strand bejáró GAMESZ által történõ lehelyezésével.

39.Elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak felszólítása

- felkéri a hivatalt, hogy a Zamárdi területén található el-
hanyagolt, gazos ingatlanok tulajdonosait záros határ-
idõn belül szólítsa fel, és tegye meg a szükséges lépése-
ket, amennyiben a tulajdonos az ingatlanát nem tartja
rendben.

Matyikó Zsuzsa

Tájékoztatás zöldhulladék szállításról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Siókom Nonprofit Kft. legyártatta, és településünkön is forga-
lomba helyezte a biológiailag lebomló zöldhulladék elhelyezésére szolgáló mûanyag zsákokat.
Emlékeztetjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. május hónapban a hulladékgazdálkodás-
ról szóló helyi rendelet módosítása értelmében a zsákban kihelyezett zöldhulladék csak az erre a cél-
ra alkalmazott biológiailag lebomló zsákban lehetséges.
A zsákok forgalomba helyezése ez ideig elmaradt, a Siókom Nonprofit Kft. igyekezett a legolcsóbban
beszerezhetõ zsákok gyártásáról gondoskodni. 

A biológiailag lebomló zsákok jelenleg az alábbi kereskedelmi egységekben szerezhetõk be 100,-
Ft/db egységáron.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a közszolgáltató maximum 1-1.5 hónap türelmi idõt
biztosított arra, hogy a nem szabályosan, azaz nem biológiailag lebomló zsákban kihelyezett zöldhul-
ladékot elszállítsa.

Kérjük, szíveskedjenek a zöldhulladékot a fentiekben ismertetett biológiailag lebomló zsákokban kihe-
lyezni.

Zsákok beszerezhetõk:

Balaton-Coop Zrt Zamárdi, 26. sz. ABC (Fõ utca)
Domino 2003 Kft Zamárdi, Mûanyagkereskedés (Siófoki utca)
Ing Konf Kereskedelmi Bt. Zamárdi, Király ABC (Rózsa tér)

Kérjük, szíveskedjenek a Zamárdi Hírmondó, zamárdi honlap és zamárdi tv képújság híreit figyelem-
mel kísérni, ahol a jövõben tájékoztatni fogjuk Önöket a kereskedelmi egységek bõvülésérõl. 

Zamárdi PMH
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ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HIREI 

Helyi lakosoknak kedvezményes
Balaton Sound bérlet vásárlással kapcsolatosin formációk:

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 Irodá-
ban (Kossuth 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, lak-
címkártyájukat. Egy család legfeljebb 2 db bérletet tud igényelni/vásárolni. 
Csak személyesen (telefonon, e-mailben nem!!) a fenti idõpontban fogadjuk el a
bérletigénylési és egyben vásárlási szándékot! Elõzetes igényleadást nem áll mó-
dunkban felvenni. Megértésüket köszönjük.

Horgászjegy (területi jegy) értékesítés
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), névjegytartó, strandtás-
kák, bögrék, esernyõ.

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 jegyárusítás!

Irodánkban lehetõség van a fesztiválokra napijegyet,
bérleteket vásárolni. 
Fizetni: bankkártyával, készpénzzel, SZÉP kártyával,
utalványokkal is lehetséges. 
(Jegyárakról, fizetési lehetõségekrõl, programokról
részleteket az adott rendezvény honlapján találnak.)

Gyermeknap: május 28., vasárnap.

Helyszín: Platánia játszótér és környéke

10:00 � 16:00 társasjátékok, kézmûves foglalkozások

10:00 Bohóc mûsor, játék

10:20 zeneovi, élõzenés bemelegítés

10:45 Bábjáték

11:40 Bohóc mûsor

12:00-16:00 arcfestés, lufihajtogatás 

12:00 Koncert-hangszerbemutató

13:00 Táncház

Rendezvények:
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ÓVODA HÍREI

- Pünkösdi szezonnyitó és fõzõverseny: június 
4., vasárnap (Rendezvénytér, Kossuth u. vége)

Idén is számítunk fõzni vágyó csapatok részvételé-
re a fõzõversenyen. 
Jelentkezésüket 2017. május 26-ig várjuk irodánk
elérhetõségeinek bármelyikén.
Helyet, sátrat, tûzifát, asztalt, padot elõzetes jelent-
kezés esetén áll módunkban biztosítani.
Az alapanyagokról, egyéb kellékekrõl mindenkinek
magának kell gondoskodnia. A zsûri a finom ízek
mellett a szép tálalást is értékeli.
8:00 órától lehet a helyeket elfoglalni; a zsûri 12:00
órától kezdi el az ételek kóstolását.
15:00 órakor eredményhirdetés.

A június 4-i pünkösdi Szezonnyitó Fõzõverseny
programja:
10:00-: Tabi Fúvószenekar a színpadnál, a repülõs
emlékmûnél és a Margó Ede téren

11:00: Margó Ede tér átadási ünnepsége. 

11:30-: Lóca együttes pünkösdi gyermekmûsora

11:00-16:00: Játékpark: snookball

(billiárd focipálya) + népi játszóház

12:15-13:00: Mészáros Attila mulatós zenész

13:00-: Szolnoki (Európa-bajnok) kötélugró klub

14:00: Csodaszarvas Hagyományõrzõk harci be-
mutatója

15:00-: Fõzõverseny eredményhirdetés

15:45-: Diósi zenekar

17:00-: Soltész Rezsõ

18:00- Diósi zenekar

Programváltozás adódhat vis maior ok folytán.

Nyitva tartásunk:
Májusban hétfõtõl péntekig 8:00-16:00 óráig állunk
kedves Ügyfeleink rendelkezésére.

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

- Dobribán Géza Veterán Atlétikai Emlékverseny, 
június 3. (Sportpálya)

Június 3-án, szombaton rendezzük a XX. Veterán
Atlétikai Versenyünket.
Várjuk szeretettel a versenyezni vágyókat, valamint a
segíteni akarókat!

Program:

9.30 megnyitó
10.00 dobó 5 próba � Pentathlon (benne: egyéni ka-
lapács)

11.00 egyéni diszkosz
11.00 100 m
11. 25 200m 
12.00 távolugrás
12.00 egyéni súlylökés
12.00  800 m
12:15 80 m-100m gátfutás 
14.00 gerely egyéni és 3 próba
14.00 antik diszkosz
14.30 3000m
15.00 hármasugrás 
15.30 nyeles labda

Március 31-én a manós és nyulas csoport megrendezte a

már-már hagyománnyá vált éves pizsamapartiját. A gyere-

kek mindig nagyon várják ezt a napot, hiszen egész nap kó-

cos hajjal, pizsamában játszhatnak, és ez nem áprilisi tréfa.

Ilyenkor az óvó nénik rendhagyó játékokkal készülnek,

zseblámpázás, lepedõkbõl bunkerépítés, diavetítõzés, és a

legnagyobb kedvenc, a párnacsata várja õket. 

A húsvét elõtti napok igazán mozgalmasan teltek. A gyere-

kek gyönyörûen rendbe tették csoportszobájukat, és húsvé-

ti díszekkel aggatták tele. Minden kisgyermek készített 1-1

kosárkát, amibe a nyuszi ajándékát várták. Nem maradha-

tott el a tojásfestés sem. Idén levél, virág, pillangó-nyoma-

tos tojásokat készítettek az ovisok, amit aztán a konyhás

nénik megfõztek nekünk. A hagymalevél szép pirosra meg-

színezte a tojásokat, amit késõbb haza is vihettek. Az oviba

április 12-én látogatott el a nyuszi. Elõzõ napon már min-

den csoport elõkészítette az udvaron a hosszú fülûnek a

fészket fûbõl, pitypangból, és odatették kosárkájukat is. Tí-

zórai után a Tekergõ bábszínház Répatorta címû elõadása
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ISKOLAI HÍREK

várta a gyerekeket. A mûsor után mindenki izgatottan sza-

ladt a fészekhez. Már messzirõl észrevették, hogy a kosár-

kák bizony tele vannak mindenféle meglepetéssel. Édes-

ségnek, kifestõnek örülhettek az ovisok. A nyuszivárás mel-

lett a népi hagyományokról sem felejtkeztünk meg. A kisfi-

úk sorra meglocsolták illatos kölnivel a lányokat, a bátrab-

bak locsolóverset is mondtak. A lányok pedig apró édesség-

gel köszönték meg a locsolást. 

Ebben a hónapban elsétáltunk a fogorvoshoz is, ahol min-

denki bátran megmutatta fogait. 

A húsvéti szünetet követõen beindult a nagycsoportosok

számára az úszásoktatás, emellett készülünk a �Ki mit

tudra!?� és az anyák napjára is. 

Március 25-én 12 tanulónk részvételével szervezték az Arany János anyanyelvi versenyt. Az 5. osztályos TÓTH
MARTIN nagyszerûen szerepelt: a 2. helyet szerezte meg. Gál László Bulcsú az 5., Eidenpenz
Bianka a 6., Balogh Hanna, Gouth Amália, Nagy Nadin és Balogh Veronika a 8. helyen zárt.

Április 5-én az elsõs kislányokat, 12-én pedig a fiúkat vizsgálta meg a fogorvos bácsi és Vali néni. A csoport
másik fele pedig Ildi néninél a könyvtárban töltött el egy �mesedélelõttöt�.

6-án a leendõ elsõs tanítónõ, Garai Diána tartott szülõi értekezletet az érdeklõdõ szülõk számára.
7-én a nyolcadikosok tabló-fényképeszkedéshez készülõdtek, a többi osztály pedig csoportképet készít-

tetett.
10-én a 7. osztályosok fizika- és kémiaórája a Perczel Mór Gimnázium laborjában zajlott.
11-én 34 ünneplõbe öltözött diákunk izgult a könyvtárban megrendezett városi szavalóversenyen. A zsûri
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elnöke Csákovics Gyula polgármester úr volt, aki könyvutalvánnyal jutalmazta a legügyesebb
versmondókat.

12-én a nyuszi hozzánk is ellátogatott. A kicsik között volt nagy rohanás: nagy izgalommal keresgélték az
elrejtett ajándékokat.

13-án kezdõdött és 18-ig tartott a meglehetõsen kurta tavaszi szünet.
20-21-én zajlott a leendõ 1. osztályosok beiratkozása.
24-28 között szervezzük az ez évi utolsó szülõi értekezleteket.
24-én az alsósok, 25-én pedig a felsõsök atlétikaversenyen mérik össze tudásukat a körzet többi iskolájá-

nak versenyzõivel.
H.J.

A városi szavalóverseny eredménye:

1-2. o.: 1.Járó Anna Zorka
2.Sárdi Eszter
3.Juhász Liza

3-4. o.: 1.Ujvári Patrícia
2.Péter Kincsõ
3.Gruber Ádám
Különdíj: Balogh Luca

5-6. o.: 1.Erdei Csenge
2.Balogh Hanna
3.Fenyvesi Stefánia

7-8. o.: 1.Bokor Levente
2.Gál László
3.Varga Járó Klára
Különdíj: Szolga Lili
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Kenguru Matematikaverseny:

Tóth Martin 5. o. megyei 3. hely

Borsos Krisztián 7.o. 7. hely

Gál László 10. hely

Takács F. 12. hely

Erdélyi Norbert 9. hely

Nagy Gergõ 10. hely

Bokor Levente 11. hely

Szentkuti-Kiss Örs 9. hely

Alapmûveleti Matematikaverseny körzeti forduló:

Szabó Vivien 4. hely
Borsos K. 2. hely

Országos Mozaik fizikaverseny

Takács Flóra 4. hely

KÖZÖSSÉGI HÁZI ESEMÉNYEK

Beszámolók, hírek:

A Szent László-évi Feltámadási menet idén is szeretné ösz-
szekötni a húsvétot pünkösddel, Somogyországot
Zamárdiból Csíksomlyóval, és eközben a Szent László-egy-
házközségeket, Szentlászló nevû falvakat és a Szent László-
hoz történeti- vagy néphagyománnyal kötõdõ települések
közösségeit. Körülbelül 130 település meghívása zajlik vagy
történt meg. Egy-egy megye vagy nagytáj egy-egy Szent
Lászlóhoz kötõdõ településének közössége vállalja az ün-
nepsorozat alkalmainak megtartását, és oda mennek el a
környék meghívott közösségei. Szentmisés ünnepségek
ezek, benne a szokásos szalagfelkötésekkel. Új mozzanata,
hogy Szent László-jelvényekkel vannak megajándékozva
arra érdemes fiúk és máriás lelkületû lányok. 

Zamárdiban az elsõ szalag felkötése a húsvétvasár-
napi ünnepi szentmisén történt meg. Felirata � a középko-
ri himnuszidézet - mottónak is megfelel: Idvezlégy kegyel-
mes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma!
Oly idõket élünk, hogy ez a fohász ma igazán idõszerû!
Szent László-jelvény kitüntetést Széles Ágota és Szabó Za-
lán kapott. Következzék a médiumokban is közzé tett be-
számoló részlete:

�A Szent László Évi Feltámadási menet Somogy-
országból húsvéthétfõn elindult a karádi szentmisés ünnep-
pel. Mi, zamárdiak vittük el a feltámadási jelvényt Karádra,
hat fõ vállalta, hogy �vasparipán�, vagyis kerékpáron viszi e
húsvéti-pünkösdi jelképet. Hosszú, dimbes-dombos tájon,
szeles idõben tették meg az utat oda-vissza � Hirschmann

május
3-a, 9:00: Szilvi használtruha-vásár
8-a, 17:00: NABE-rendezvény
9-e, 9:00: vegyes vásár
11-e, délelõtt: Csöre Gábor színmûvész mesemondó 

elõadása iskolásoknak
11-e, 17:00: Berkenye-egyesületi gyûlés
13-a, 8:30: Könyvtári vetélkedõ
15-e, 17:00: Egészségõr Egyesület-i rendezvény
18-a, 9:00: német használtruha-vásár
25-e, 17:00: Berkenye-egyesületi gyûlés
26-a, 18:00: Lakossági fórum
26-a, 17:30: Színházi járat Veszprémbe.

Shakespeare: Sok hûhó semmiért
27-e, 9:00: Segítõ kezek-tanfolyam
28-a: Városi Gyermeknap a Platánia játszótérnél

(részletek a tourinform rovatában)
június 3-a, 9:00: Segítõ kezek-tanfolyam
június 4-e: Szezonnyitó és fõzõverseny a rendezvénytéren
június 4-e, 21:00: Mécsesgyújtás a Magyar fájdalom-

szobornál a nemzeti gyásznap alkalmából
rendszeres alkalmak: kórus, Reni-jóga, Szakasztó 
népdalkör
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Attila, Kiss Kata, Fontányi Zsolt, Fazekas Gábor - és a
nyolcvan éves Kiss Valér bácsink! Csapatunk többi tagja au-
tókkal utazott. Az ünnepséget Herk Viktória hitoktató ta-
nárnõ vezetésével szervezték meg a karádiak, a szentmisét
Nickl Zsolt plébános úr celebrálta. A somogyi Szent Lász-
lóhoz kötõdõ települések közül itt voltak a helyieken kívül
a kányaiak, a somogyváriak és a csokonyavisontaiak.
Õszödrõl is hoztak szalagot a feltámadási jelvényre. Meg-
tisztelte az ünnepséget jelenlétével Okos Márton, a Bátho-
ry � Bem Hagyományõrzõ Egyesület kalotaszegi elnöke, a
Szent László-év szerzõje és elfogadtatója, Pécsi L. Dániel
jelképmûvész, az emlékév zászlójának, címerének tervezõ-
je, valamint a gyergyószentmiklósi Bagosi Hajnal alelnök, õ

az ünnepségen Arany János Szent László-balladáját olvasta
fel. 

� A szentmise ünnepélyes bevonulással kezdõ-
dött, miközben egy Szent László népéneket zengtek a helyi
hívek. Három Szent László-zászlót és a feltámadási jelvényt

hozták be a templomba az érkezõk. Ezt követõen a köszön-
tõszavak mellett a közösségek szalagfelkötései történtek
meg, és az említett vers hangzott el. A szentmise prédikáci-
ójában Zsolt atya a feltámadás örömhírét összekötötte
Szent László követésével, és a szentmise végén megáldotta
a Feltámadási menet Szent László-zászlóit. Bizonyára a Jó-
isten terve, hogy egy keresztelõ is volt ez alkalommal, hi-
szen amit Szent István elkezdett, Szent László fejezte be:
õáltala váltunk szívünkben is keresztény nemzetté, mert
maga is népünk keresztény eszménye lett. A megkeresztelt
kislány a király személyében ma hõs védelmezõt kapott,
gondoljunk csak arra, Szent László mentette meg a szüzet a
pogány vitézt legyõzve!

A szentmisét követõen az ünneplõ sereg megte-
kinthette az Okos Márton jóvoltából elhozott, a Szent
László-év Tanácsadó Testület által Moser Zoltán fotóiból
létrehozott Szent László-vándorkiállítás tablóit. A résztve-
võ közösségek vezetõi egy-egy emlékévi kitûzõt is kaptak,
hogy hazatérve egy Szent László nyomdokában járó fiú és
egy máriás lelkületû leány kitüntetésképpen kapja meg.
Végül a kedves, jó karádiak jóvoltából, dús szeretetvendég-
ség közepette tudtak a résztvevõk megismerkedni egymás-
sal, beszélgetni egy kicsit, és ha tán nem is mindenkit örö-
kített meg, de egy �széles� csoportképre összeállni.

A karádi Szent László-templom közelmúltbéli sor-
sa jelképes: megrogyott a dombtetõn, és hosszú éveken át
tartó, állhatatos segítségszerzést kívánó, hatalmas szakipari
munkával járó, tetemes anyagi költséget jelentõ, valamint
nagy állami segítséget kapott összefogás eredményeképpen
a lovagkirály egyháza megújult, szó szerint megállt újra a
lábán, mert volt és van hite az egyházközség híveinek! Még
van bõven tennivaló, de ez már restaurálási munka lesz. 

Szívbõl kívánjuk, hogy a karádi ünnephez hasonló-
an a Szent László-ünnepsorozat Csíksomlyóig minden al-
kalma legyen áldott, érezze minden résztvevõje a kegyelem
áradását, azt az erõt, amely a kikerülhetetlennek látszó ha-
sadékokon is átrepíti lelkünket!�

Az ünnepsorozat fõ ágának helyszínei: Karád �
Pusztaszentlászló � Szombathely-Zanat � Gyõr-Gyirmót �
Nyitra � Budapest-Kõbánya � Mátraverebély-Szentkút �
Debrõd � Hajdúszoboszló � Nyíregyháza � Gencs � Bihar �
Tordaszentlászló � Válaszút � Szamosújvár �Cegõtelke-
Kerlés � Csíksomlyó. A másik ágé: Veszprém � Sárbogárd �
Szalánta-Németi � Mórahalom � Csíksomlyó.

A Ki mit tud? � gálánk �bizonyíthatja a kedves kö-
zönség! � nagyon derûs hangulatban zajlott, jól érezte ma-
gát szereplõ és nézõ egyaránt. Be kell vallanom, bizony, a
szereplõk átlagéletkora és létszáma sokkal alacsonyabb volt
a szokásosnál. Korábban elmaradtak a felnõttek, aztán a
középiskolások, mostanra pedig a négy felsõs jelentkezõbõl
kettõ bejelentéssel, kettõ �igazolatlanul� maradt távol. De
sebaj! Az alsósok és az ovisok remek hangulatú és színvo-
nalas (!!!) elõadást nyújtottak. �Profi� szavalatok, nagysze-
rû táncszólók, csoportelõadások felejtkeztették el a közön-
séget az idõ múlásáról. Pergõ bõ egy óra volt az idei gála,
amelyet édes-sós ropogtatnivalókból álló uzsonna követett.
Idén is az emléklap mellé fagyikupon járt. Ezt a szereplõk
a vasútállomásnál lévõ cukrászdában válthatják majd be.
Lesz-e jövõre Ki mit tud? � gála? Annyi a tehetséges gyer-
mek Zamárdiban, hogy rávághatjuk: legyen!!!
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FELHÍVÁS IDÕSZAKI FOTÓKIÁLLÍTÁS LÉT-
REHOZÁSÁRA!
Kedves Zamárdi Fotózók!
Idén nyáron a tájházi idõszaki kiállítás különös zamárdi fo-
tókból állna össze.
Az volna a célja, hogy olyan képeket mutassunk be, ame-
lyek nem a szokványos módon tárnák elõ településünk ér-
tékeit, illetve hogy eddig nem láttatott szépségeket fedje-
nek 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 vitorlá-
zás, 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 em-
lékbe. Hajrá, jó barangolást a létgazdagság mezején!  

(GP)

OLVASÁSI VETÉLKEDÕ 2017

A Városi Könyvtár 18. alkalommal hirdeti meg hagyományos olvasási vetélkedõjét.
Sok szeretettel invitáljuk az érdeklõdõ öt fõs csapatokat egy vidám, jó hangulatú versenyre.

A feldolgozásra kínált regény: Rejtõ Jenõ: Vesztegzár a Grand Hotelben.
Ideje: 2017. május 13 /szombat/, 9 óra.

Helye: Közösségi Ház
Eredményes felkészülést kívánunk!

Törökné Ildikó

NABE HÍREK

2017. április 3-án Szabó Gyula, az Ökoszolgálat Alapít-
vány igazgatója volt a Nõk a Balatonért Egyesület Zamárdi
csoportjának vendége.
Az  ökoház bemutatása elõtt szemléletes ábrákon megtud-
hattuk, mennyi energiát használ fel egy átlagos háztartás,
hogy ezeket az energiákat mire fordítjuk. Majd vendégünk
azt is elmondta, hogyan szoríthatjuk minimálisra az ener-
giafelhasználást, ami jórészt pazarlás. A magyarországi
háztartásokban a legtöbbet fûtésre költjük. Szabó Gyula
hangsúlyozta a helyes szellõztetés, a korszerû szigetelés
fontosságát, melyekkel jelentõs fûtésszámla-csökkenést ér-
hetünk el. Majd bemutatta ökoházuk építésének folyama-
tát.

�Több éves tervezés tavalyelõtt valósággá vált, és elkészült
új otthonunk, ökoházunk az Örömvölgyben. 
Megvalósításakor környezetkímélõ szempontok érvénye-

sültek, ami a helyben kitermelt földbõl készült téglából
épül, amit nyáron nem kell hûteni, télen napi egy kosár fá-
val lehet fûteni, ahol lehetõség szerint újrahasznosított és
természetes, egészséges anyagokat használunk, hogy jó le-
gyen benne élni, és alig kelljen költeni a fenntartására.�
Sokat tanulhattunk az itt hallottakból. Köszönjük a szemlé-
letes elõadást Szabó Gyulának, és az érdekes kérdéseket
megjelent tagjainknak.

**************************************************
2017. április 22-én Szlovéniába látogatott a NABE Zamár-
di csoportja.
Reggel 6 órakor kerekedett fel a téli ruhákba bugyolált cso-
port. Idegenvezetõnk, Fehér Gabriella Lendván csatlako-
zott hozzánk.  Célunk Volcji Potok község volt, mely Felsõ-
Krajna régióban, a Kamnicka Bistrica bal partján fekszik.

Az arborétumot 1952-ben nyitották meg a nyilvánosság szá-
mára, eredetileg része volt a Souvan családi birtoknak. Az
arborétum 88 hektár területet foglal magában, mintegy
3.500 fajta növény található itt. Fenyõk, lombhullató fák,
évelõk és a vadon élõ lágyszárú növények. A táj park, öt
mesterséges tavat és 30 hektár erdõt foglal magában, mely
fenyõféléknek is otthont ad. A függetlenné vált arborétum
a leglátogatottabb kertészeti rekreáció Szlovéniában, amely
az utóbbi években vált híressé a tavaszi virágok bemutatói-



val. 11 órakor értünk a Volcji Potok arborétumba, ahol  elõ-
ször kisvonattal jártuk be a csodaszép és hatalmas parkot,
ami igazi szabadidõs központtá vált. Csodálatos tulipán-, és
rózsakertjével, tavaival, túraútvonalaival, könyvespolcokkal
színesített gigantikus játszóterével, dínóparkjával nagy ked-
vence a közelben lakóknak, és a távolabbról érkezõ turis-
táknak. Megcsodáltuk a több ezer szál tulipánt, az orchi-
dea- és kaktuszgyûjteményt. Az arborétumban tett látoga-
tás után a közelben található Kamnik város nevezetessége-
ivel ismerkedhettünk meg.
A felejthetetlen élményeket köszönjük fõszervezõnknek,
Tóth Józsefné Ildinek és Fehér Gabriella idegenvezetõnek!  

ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA 

1970-BEN KEZDÕDÖTT

Az elsõ Föld-napján, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai
emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentõsé-
gû esemény az Egyesült Államokban � és az ország határa-
in túl is � fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú
törvények születtek a levegõ és a vizek védelmére, új kör-
nyezetvédõ szervezetek alakultak, és több millió ember tért
át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT

Húsz évvel késõbb Denis Hayes és barátai az ökológiai vál-
ság jeleit � a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az
õserdõk irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházha-
tást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépe-
sedést, a savas esõt, az óceánok szennyezettségét stb. � lát-
va kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet
évtizedeként a közös felelõsségre hívják fel a figyelmet.
Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kalifor-
niában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpon-
tot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába,
hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyete-
mi elõadásokig, faültetéstõl a hulladékok újrahasznosításá-
nak megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek
bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék
április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a
környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával.
Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó pol-
gára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok,
falvak, iskolák, környezetvédõ szervezetek mind-mind saját
szervezésû programmal, a legkülönfélébb módon tették
emlékezetessé és világméretûvé ezt a napot.

MAGYARORSZÁG AZ ELSÕK KÖZÖTT CSATLAKO-

ZOTT

A felhívásra Magyarországon környezetvédõk 1990-ben
megalapították a Föld Napja Alapítványt és hírközpontot
is létrehoztak az elsõ magyar Föld napja eseményeinek ko-
ordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosok-
ban egyaránt sokan jelentkeztek.

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így
hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta
Magyarországon évrõl évre egyre többen érzik úgy, leg-
alább megpróbálják � és legalább a Föld napján, április 22-

én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpá-
lyázatot hirdetnek, környezeti vetélkedõt, patak- és faluta-
karítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoz-
nak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja
mozgalom legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, he-
lyi kezdeményezésre szervezõdnek a Föld napi programok,
és ma már nem csak a Föld napján.

20 ÉV UTÁN IS EGYÜTT

A magyarországi Föld napja mozgalom 2010-ben volt 20
éves. És bár sokat tettünk az elmúlt húsz évben környeze-
tünk fontosságának tudatosítása érdekében, de nem eleget.
Már van szelektív hulladékgyûjtés, vásárolhatunk környe-
zetbarát termékeket, körbeért két tavunk körül is a kerék-
párút, szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellá-
tást, de még mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszer-
használat, a szemét, az autózás, az energiapazarlás, általá-
ban a természet szolgáltatásainak túlhasználata. Mindezek
következményeként pedig nõ az üvegház hatású gázok ki-
bocsátása � és ez növeli az éghajlatváltozás veszélyét.

És ez a változás nem a távoli jövõ eseménye. Az éghajlat-
változás már itt van. Már 0,7 Celsius-fokkal nõtt az átlagos
globális hõmérséklet, és a felmelegedés üteme az utóbbi 10
évben fokozódott. Tennünk kell, tegyünk ellene együtt,
hogy elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsius-fokos
globális felmelegedést.

40 ÉVES A VILÁGMÉRETÛ MEGMOZDULÁS

A kezdettõl, 1970-tõl 2010-ig eltelt 40 évben a Föld napja
világméretû megmozdulássá vált: több mint egymilliárd
ember vesz részt valamilyen környezeti eseményen ezen a
napon. A nemzetközi Föld Napja Hálózat 174 országban
több mint 15 000 szervezettel dolgozik azon, hogy kialakít-
sák �az egyetlen eseményt, amelyet az egész világon egy-
szerre ünnepelnek, mindenféle származású, vallású és nem-
zetiségû emberek�.

Egyetlen nap kevés... Hiába cselekszik ma már több mint
egymilliárd ember 192 országban egy napon, a Föld napján
a környezetért, élhetõ jövõnkért. Egyetlen nap kevés.2015.
április 22-tõl legyen minden nap a Föld napja. Rajtad a sor,
a változás Te magad légy.

Forrás: http://www.fna.hu

2017. május 13. oldal Zamárdi Hírmondó
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BARÁTI KÖR
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�BERKENYE ZAMÁRDI ALKOTÓKÖR�  EGYESÜLET HÍREI

�ÖLEMBEN HORDTAM, mint a téglát,
a betûket e szirt alá� (Takáts Gyula)

A zamárdi Közösségi Házban a Somogy folyóirat
bemutató estjén szép számmal vettek részt a zamárdiak,
de voltak vendégeink Siófokról és Mór településrõl is.

Schwarcz Ildikó somogyi népdalcsokorral, Prigli

Zsuzsa Nagy László-vers szavalatával köszöntötte a Ber-
zsenyi Társaság elnökét, prof dr. Szakály Sándort, a tár-
saság ügyvezetõ titkárát, Szegvári Editet, munkatársu-
kat, Komor Diánát, valamint dr. Bába Ivánt a Somogy
folyóirat fõszerkesztõjét. 
Csákovics Gyula polgármester úr városunk lakói nevé-
ben üdvözölte vendégeinket, majd átadta a város aján-
dékcsomagjait, melyek tartalma vendégeinket Zamárdi-
ra emlékezteti majd.
Az est szervezõje és háziasszonya, Szakáli Anna a �Ber-
kenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület alapító-elnöke, az
Egyesület nevében adott át egyesületi és szerzõi kiadá-
sú köteteket a vendégeknek. A Berkenye-kör �Berke-

nye levél� kiadványát Veit Judit adta át, aki nem csak ki-
találta, de meg is szerkesztette az Egyesület eddigi mun-
kásságát bemutató, fényképekkel illusztrált, színes kiad-
ványát.
A vendégek személyes bemutatása után Szakáli Anna
ismertette a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti
Társaság történetét, mely az elmúlt évszázadban nem
volt zökkenõmentes. Az 1904-ben megalakult Társaság
fejlõdését és elõre haladását az elsõ világháború, a tria-
noni békediktátum, a második világháború és az �56-os
események hátráltatták. De az elszánt, Somogy megye
kulturális életének fellendítésére, összefogására szerve-
zõdött Társaság nem hagyta magát, és az idõk folyamán
négyszeri újjászervezésével mindig új erõre kapott. 
Történelmi sorrendben az alábbi állomásokat kell meg-
említenünk a Társaság életébõl. 1925. október 23-án -
túlélve az elsõ világháborút és a trianoni szörnyûséget -
újjászervezõdik. Tevékenységi köre kibõvül, és öt szak-
osztályra terjedt ki: szépirodalmi, tudományos és szak-
irodalmi, festõmûvészeti, zenemûvészeti és iparmûvé-
szeti szakosztályok. A húszas évek végére a Társaság
közéleti tevékenységével Kaposvár szellemi életének
központjává válik.
1935 novemberében az Erdélyi Szépmíves Céh tagjait
látják vendégül, ismerkednek az erdélyi magyar iroda-
lommal. A második világháború miatt ismét hosszabb
hallgatásra kényszerülnek.1946 õszén folytatódik mun-
kásságuk, Takáts Gyula ideiglenes elnökletével. 1947-tõl
ismét újraszervezik soraikat. Felolvasásokat tartanak,és
körükbe vonják a kor legelismertebb költõit: Szabó

Schwarcz Ildikó

dr. Szakály Sándor és dr. Bába Iván a polgármester úrral

dr. Szakály Sándor és Szakáli Anna Szegvári Edit és Komor Diána
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Lõrincet, Fodor Andrát, Szász Imrét, Csorba Gyõzõt és
Lõrincz Lászlót. De elhangzanak, Németh László, Illyés
Gyula, Tersánszky Józsi Jenõ elbeszélései, írásai is.
1949-ben az 564.273/1949.IV.3. számú rendeletével Ká-
dár János, akkori belügyminiszterként (1948. augusztus
5-tõl, 1950.június 23-ig.) feloszlatta a sikeresen mûködõ
egyesületeket és a társaságokat, így a Berzsenyi Dániel
Irodalmi és Mûvészeti Társaságot is. 

Csak 1985. május 20-án tarthatták meg negyedik, újjáa-
lakuló gyûlésüket a Kaposvári Városi Tanács dísztermé-
ben. A társaság elnöke Takáts Gyula, fõtitkára Kiss Dé-
nes költõ, író. A társaság védnökei közé tartoztak  Varga
Imre szobrászmûvész, Csorba Gyõzõ költõ és  Martyn
Ferenc festõmûvész. Az újjáalakulást követõ másfél esz-
tendõ elegendõnek bizonyult arra, hogy a Berzsenyi
Társaság országosan elismert legyen. 1988-ban megala-
kítják a Berzsenyi díjat. Eddig 40 alkotó részesült ebben
a díjban, legutóbb a Kaposváron élõ Fésüs Éva meseíró.
A több száz taggal rendelkezõ társaság erdélyi, vajdasá-
gi, kárpátaljai és felvidéki kapcsolatai az 1990-es éveket
követõen egyre jobban felerõsödtek, állandósulnak.
1993-tól a társaság a Somogy folyóirat kiadója. A So-
mogy elõször 1973-ban jelent meg, jogelõdjeként a je-
lenlegi folyóiratnak. 2007. december 15-én - tisztújító
közgyûlés döntése alapján - elnöke újra Takáts Gyula
Kossuth-díjas költõ lett 2008. november 20-án bekövet-
kezett haláláig.A jelenlegi vezetés elhatározása a folyó-
irat arculatának megújítása, a somogyi alkotók bemu-
tatkozási lehetõségének biztosítása, ismertté tétele, a
folyóirat eljuttatása Somogy településeire, a somogyi
emberekhez.

A bemutató est híven tükrözte ezt a szándékot, melynek
gyakorlati megvalósítása, hogy a fõszerkesztõ és a Tár-
saság elnöke ellátogat a Somogy megyei településekre,
és népszerûsíti a folyóiratot.Az est folyamán érdekfeszí-
tõ és izgalmas részletek, versek és azok íróinak sorsa kö-
tötte le a hallgatóság figyelmét, melyeket dr. Bába Iván
olvasott fel a folyóiratból.
A hallgatóság közül már az est folyamán többen jelezték
a megrendelési és tagsági szándékukat. A belépõ tagok
negyedévente a tagsági díj fejében kapják meg az éppen
aktuális (negyedévente kiadott) kötetet. A Társaság

szerzõ és támogató tagok jelentkezését is várja. Az éves
tagdíj 1600,- Ft, mely megfelel a negyedévente megjele-
nõ (tehát négy db) folyóirat árának. Jelentkezni a 06 82
319 948; 06 20 287 0014 vagy 06 20 221 6606 telefonszá-
mon, és a berzsenyitarsasag@somogy.hu e-mail címen
lehet.

Kedvcsinálóként  a  bemutatón   résztvevõk  egy-egy
példányt  kaptak   ajándékba a 2017-es elsõ kiadásból.
Az elnök úr és a fõszerkesztõ úr a helyszínen dedikálta
a kiadványt. Prof dr. Szakály Sándor hadtörténeti köte-
teibõl is hozott a bemutatóra, melyeket kedvezményes
áron lehetett  megvásárolni. Az izgalmas és fordulatok-
ban bõvelkedõ  esten a  Berkenye-kör alkotói is bemu-
tatkoztak.  Tálos Ágota festményeibõl, Veit Judit fotói-
ból és  Bodrogi  Éva kerámiáiból  hozott  pár alkotást,
melyeket  vendégeink nagy elismeréssel  fogadtak. Szí-
vesen vennék,  ha a  zamárdi  alkotók a  folyóiratba il-
lusztrációkat készítenének. A Berkenye-kör vezetõsége
felajánlotta  együttmûködését a Társaságnak, irodalmi,
képzõmûvészeti és népzenei téren.  Az együttmûködés
lehetõségét a Társaság elnöke és a folyóirat fõszerkesz-
tõje megerõsítette.

A hivatalos rész lezárása után a résztvevõket sze-
retetvendégségre hívtuk. Schwarcz Béláné Magdika fi-
nom túrós és mákos-meggyes rétessel örvendeztetett
meg bennünket. Prigli Zsuzsa és Gubányi Kata pogácsát
sütött, Szakáli Anna sajtos stanglival járult hozzá a kíná-
láshoz. A terem elrendezését és díszítését Gál Péternek
és Gubányi Katának köszönjük. Szabó Gábor gondos-
kodott a Tourinform Iroda által összeállított ajándék-
csomagok Közösségi Házhoz történõ felhozataláról.
Polgármester úrnak megköszönjük az üdvözlõ beszédet
és a felolvasott, meghatóan szép saját versét, melyet a
fõszerkesztõ úr elkért, megjelentetési szándékkal.

Mindenkinek, aki hozzájárult rendezvényünk sikeréhez,
köszönetünket fejezzük ki.

�Berkenye Zamárdi Alkotókör� Egyesület

EGÉSZSÉGÕR EGYESÜLET HÍREI

Szûrések: Az elmúlt hetekben egyesületünk urológiai,

szemészeti és nõgyógyászati szûrést szervezett.

Dr. Perjés Gábor urológus fõorvos, dr. Végh Sarolta

szemészorvos és a siófoki kórház nõgyógyászati osztálya

65 fõ vizsgálatát végezte el. 

Legközelebb dr. Pupp Antónia bõrgyógyász fõorvos

május 16-án 14 órától egyesületünk klubhelyiségébe

várja a szûrésre elõzetesen jelentkezett zamárdiakat.

Április 8-án 50 fõs csapattal váci városnézés után

Gödöllõn a gyönyörû Grassalkovich � kastélyba és a

vácrátóti arborétumba látogattunk. 

Április 22-én három tagú küldöttségünk a Megújulás

Klub meghívására Pápára utazott. A �Fõ az egészség�

rendezvényen hasznos tapasztalatokkal és kellemes

élményekkel gazdagodtunk.

Áprilisi összejövetelünkön Friesz Enikõ életmód-taná-

csait hallgattuk meg. �Az orvos kezel, a természet gyó-

gyít� címmel tartott elõadásában hasznos információkat

kaptunk a gyógynövények egészségre gyakorolt jótékony

hatásáról.A június 4-i fõzõversenyen egészséges

ételekkel és az �Ügyes kezek� munkáiból összeállított

kiállítással várjuk sátrunkba az érdeklõdõket.
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MEGHÍVÓ

következõ egyesületi

találkozónkra

Ideje: május 15. /hétfõ/ 17: 30

Helye: Közösségi Ház

Téma: Mozgás és egészség min-

den korosztálynak

Elõadó: Hirschmann Renáta

jógaoktató 

Bemutatóval egybekötött elõadás

kicsiknek �törpjóga

szülõknek vitalizáló és nyugtató

nagyszülõknek mozgást segítõ

kímélõ gyakorlatokkal

Szeretettel vár minden érdek-

lõdõt:

az Egészségõr Egyesület

A 6. CSALÁDI SPORTNAP KÉPEKBEN
Gratulálunk a helyezetteknek

Nyuszi táv - óvodások: Danó Rikárdó,
Tóth Kristóf, Halász Márk

alsósok: Tóth Hanna, Újvári
Patrícia, Kiss Sándor

felsõsök: Gazdag Noel, Erdélyi
Norbert, Nagy Gergõ

felnõttek:Tóth Zoltán, Újvári
Lászlóné, Püspöki Károly

Gepárd táv - óvodások:
Siling Enikõ, Kovács Vági Benett

felsõsök: Pintér Jázmin, Szabó
Zalán 

alsósok: Papp Klaudia, Szabó
Károly, Nyeste Anna

felnõttek:Papp Róbert, Diószegi
Zoltán, Simon József

A sportnap támogatói: óvoda, iskola, önkormányzat, GAMESZ,  Szili-büfé, Tesco,
Baráti kör.     Köszöni a segítséget szorgos tagjai nevében az Egészségõr Egyesület
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�Tégy valamit másokért, amiért fizetsé-
get nem kapsz, csupán a kitüntetõ ér-
zést, hogy megtehetted...�

/Albert Schweitzer/

A Katolikus Karitász által országosan meghirdetett nagy-
böjti élelmiszergyûjtésben helyi csoportunk is részt vett.
Március 19-én, 25-én, 26-án, április 1-jén és 2-án a 
szentmisék elõtt a templomban elhelyezett kosárba te-
hették a hívek adományaikat, valamint április 3-án hoz-
hattak még termünkbe a szokásos nyitva tartási idõben.

Volt, aki pénzt vagy Erzsébet utalványt adott, összesen
7500 forint értékben. Margarint, tejet és csokoládényu-
szit vásároltunk rajta; ezekkel együtt 79 kiló élelmiszert
tudtunk szétosztani 10 család/egyedülálló között.

Tételesen felsorolom, mi �jött össze�:

cukor: 5 kiló,
édesség: 2 kiló,
kakaó: 0,5 kiló,
konzerv: 1 kiló,
lekvár : 5 kiló,
liszt: 16 kiló,
margarin: 5 kiló,
olaj: 6 liter,
rizs: 4 kiló,
só: 2 kiló,
száraztészta: 11 kiló,
tea: 0,5 kiló,

tej: 10 liter,
egyéb /fûszerek/: 1 kiló.

Siófokról visszakerült a csoport tulajdonában lévõ mo-
dern, kerekes betegágy, melyet igény szerint ismét köl-
csön tudunk adni.
Köszönjük az Egészségõr Egyesület vezetõjének, hogy
helyet adott a tárolására, valamint a Gamesz vezetõjé-
nek és dolgozóinak, hogy hazaszállították.
Nagyméretû - felnõtt - pelenkával is tudunk segíteni arra
rászorulónak.

Felgyülemlett ruhafeleslegünkbõl 8 zsáknyit vittünk ki
március 30-án testvértelepülésünk, Székelyvécke nehéz
körülmények között élõ lakóinak.
Sikerült centrifugát és porszívót szereznünk egyik támo-
gatottunknak; 44-es férficipõre változatlanul szükség len-
ne.

Köszönjük az élelmiszert - és egyebet - adományozók-
nak segítõkészségüket!

Minden hónap - általában - elsõ hétfõjén 14 - 16 óráig
�nyitottak� vagyunk a Fõ utca - Honvéd utca sarkán lévõ
épületben található termünkben.

Az ünnepek miatt módosultak a májusi és júniusi idõ-
pontok: május 8-án és június 12-én várjuk az adományt
hozókat és kérõket.

Telefonos elérhetõség:

348 - 524; 30 - 937 - 5123

KARITÁSZ HÍREK

Zamárdi Város Önkormányzat
Család-és Gyermekjóléti Szolgálata

8621 Zamárdi, Kossuth L. u. 16.
Tel.: 84/349-040

Egyszülõs csoport indul
2017 májusától a családsegítõ szolgálatnál, amely minden héten, csütörtökön 14.30-16.00-ig kerül megszervezésre .
A találkozások egyelõre tematikamentesek.

A beszélgetõs csoport célja:

1. Hogy a szülõk (gyermekek társaságában is lehetséges) tartalmas idõt töltsenek együtt másfél órára, és hátuk      

mögött hagyhassák a hétköznapi gondokat.

2. Kötetlen formában egymás megismerése, segítése, tehermentesítése, önsegítõ jelleggel.

3. Találkozás pont olyan családokkal, mint amilyen a tied, és megbeszélhetitek, hogyan kezelitek a néha nehéz 

helyzeteket.

4. Együtt lehetünk, és egy finom kávé vagy limonádé mellett remélem, azt érzitek majd, hogy van, aki segít.

Szeretettel várok minden érdeklõdõt !
Bodó Zoltánné (családsegítõ)

mobil : 06-30-5348633, 
e-mail: bodozoltanne.zamardi@gmail.com, facebook: Családsegítõ Szolgálat Zamárdi

B. Sch. M.
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Zamárdi is felkerül a versenytenisz térképére

2017. 05. 13-21. között Zamárdi ad otthont a Nemzetközi Tenisz Szövetség versenynaptárában szereplõ férfi

nemzetközi teniszversenynek, a Hell Opennek. Településünkre az ATP (Association of Tennis Professionals)

ranglistán elõkelõ helyen szereplõ profi játékosok érkeznek, akik egyéniben és párosban küzdenek a 

15.000,- $ díjazásért. Bízunk benne, hogy hazai játékosaink közül láthatjuk a 2017-ben junior Australian Open

bajnok Piros Zsombort, a volt junior világelsõ Valkusz Mátét, a Davis Kupa mérkõzéseink tavalyi hõsét, Nagy

Pétert, a siófoki Borsos Gábort és a magyar ranglista élversenyzõit is.

Mindenkit szeretettel várunk a Zamárdi Tenisz Klub Bácskai utcai pályáin. A mérkõzések megtekintése ingye-

nes.  Aktuális híreket a www.huntennis.hu, a www.hungarianprocircuit.com honlapon találhatnak, valamint a

klub edzõitõl, Irányi Tamástól 20/969-1612 és Karap Attilától 30/491-4634 kérhetnek.

K.A.

Tollaslabda:

Április 13-án rendeztük meg a II. Zamárdi Tollaslab-
da Kupát. 36 versenyzõ és 4 egyesület részvételé-
vel 10 órakor vette kezdetét a verseny. Egyesüle-
tünk versenyzõi erõs mezõnyben a következõ ered-
ményeket érték el. Tihanyi Bálint 1., Tóth Hanna 3.,
Gireth Petra 4., Bokor Bulcsú 3., Nagy Márton 4.,
Tóth Péter 2., Szabó Gergely 3., Nagy Iván 6., Kivá-
gó Flóra 1., Ficsor Zsófia 2., Szabó Réka 4., Ficsor
Zsófia 5., Nagy Nadin 7., Balázs Attila 1., Gál Lász-
ló 2., Boksán Roland 3., Szabó László 4., Tomó
Kristóf 5., Takács Szófia 2., Galó Tibor 1. helyen

végzett. Színvonalas mérkõzések, 1 pontos csaták
jellemezték a napot. A mérkõzések szünetében
szülõi felajánlásoknak köszönhetõen finomságok-
kal kedveskedtünk vendégeinknek. Köszönet a Fi-
csor, Szabó, Tóth családoknak.

Labdarúgás: 

Utánpótlás focisaink a tavaszi fordulókat játsszák
nem éppen tavaszi idõjárási körülmények között.
Dicséret a gyerekeknek és a szülõknek, hogy en-
nek ellenére szép számmal vesznek részt a torná-
kon. A felnõttek legutóbbi mérkõzésen 4-1 arány-

ZAMÁRDI PETÕFI SE HÍREI



ban gyõzték le az erõs Balatonberény csapatát, és
ezzel feljöttek a 3. helyre. Az U19-es csapat is 2-1-
re gyõzött, és szintén 3. helyen áll.

Asztalitenisz: 
A listavezetõ Fonyód csapatát fogadták sportolóink
legutóbb, de nem sikerült megszorítani a legjobba-
kat. Már csak 1 forduló van vissza a bajnokságból
Szárszó csapata ellen.

Atlétika:
A Tourinform irodával közösen készülünk a 20. Ve-

terán Atlétikai Balaton Bajnokságra. A jubileum al-
kalmával ismét próbálkozunk külföldi szövetsége-
ket megkeresni a verseny népszerûsítése érdeké-
ben. Felújítás alatt a pálya. Új távolugró, magasug-
ró és dobónekifutó készül. A körzeti diákolimpiai
versenyeken már ki is próbáltuk a nekifutótat.

Zamárdi Hírmondó 20.oldal 2017. május
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II. Erzsébet � Akkor volt a legboldogabb, amikor �csak� anyuka volt

Alig néhány napja ünnepelte 90. születésnapját a brit uralkodó, akinek négy gyermeke, nyolc unoká-
ja és öt dédunokája van. Bár a bulvársajtó olykor szeretett gonoszkodó cikkeket gyártani, és fúriának
beállítani, II. Erzsébet nagyon is  törõdõ, gondoskodó édesanya. Legboldogabb éveinek azokat tart-
ja, amikor ifjú feleségként, férjével és gyermekeivel még Máltán élhetett mint hercegnõ. Katalin her-
cegnõ úgy mesélt róla egy friss interjúban, mint a legodaadóbb nagymamáról, aki hatalmas türelem-
mel és szeretettel fordul minden unokája felé.

Boleyn Anna � Akinek nem volt ideje felkészíteni a lányát, a jövõre

Tény, hogy Boleyn Anna felemás megítélésben jelenik meg a történelemkönyvekben. Második fele-
ségét maga a király, VIII. Henrik ítélte halálra. Anna mindennél jobban szeretett volna fiú utódot
szülni a királynak � akinek már volt egy lánya �, azonban kettejüknek is egyetlen lány gyermekük ma-
radt életben, õ volt I. Erzsébet. A lány, aki ideje elõtt elveszítette az anyját, így az nem tudta felkészí-
teni mindarra, ami rá vár. A lány, akit sokáig a saját apja is képtelen volt elfogadni. A lány, aki végül
44 évig uralkodott. Ez volt Nagy-Britannia aranykora.

Margaret Thatcher � Akinek elképesztõen nehéz döntést kellett meghoznia

Margaret Thatcher, a Vaslady 1979 és 1990 között Európa elsõ nõi miniszterelnökeként kormányoz-
ta Nagy-Britanniát. Azt a könyvekbõl tudjuk, hogy milyen volt a konzervatív politikus Thatcher, de
arról keveset tudunk, hogy milyen  anyuka volt. Margaret 1951-ben találkozott a sikeres, gazdag, el-
vált üzletemberrel Denis Thatcherrel, akitõl aztán megszülettek iker gyermekei, Carol és Mark. Két-
évesek voltak a gyerekek, amikor az asszonyt már nagy esélyesnek tartották a választásokon, õ azon-
ban nem indult, mondván, hogy az ikrek még túl picik. 1959-ben, mire Carol és Mark hatévesek let-
tek, anyjuk bekerült a Parlament Alsóházába. Margaret Thatcher a legsikeresebb nõi politikus volt,
de ehhez háttérbe kellett szorítania az anyaszerepét.

Hürrem szultána � Védelmezte, majd feláldozta gyermekeit

Hürrem (korábbi nevén Alexandra) úgy vált az Oszmán Birodalom leghatalmasabb asszonyává, hogy
tulajdonképpen nem török származású volt, hanem egy, a mai Ukrajna területérõl Törökországba el-
hurcolt kamasz, aki aztán a szultán ágyasa, majd felesége lett. Hürrem elérte Szulejmánnál, hogy az
uralkodó minden fontos döntésébe bevonja. A vörös asszony öt gyermekkel ajándékozta meg a szul-
tánt. Anyatigrisként, olykor a határokat nem ismerve védelmezte gyermekeit. Legalábbis fiait, akik-
bõl mindenáron trónörököst akart faragni. Végül II. Szelim fia lett az uralkodó, de lánya boldogsá-
gát feláldozta annak érdekében, hogy saját hatalmát megszilárdítsa, és feleségül adta a befolyásos
Rüsztem pasához.

Marie Curie � Aki hazaszeretetre nevelte a gyermekeit

Marie Curie-t minden idõk legjelentõsebb nõi tudósaként tartják számon, két Nobel-díjat kapott. A
radioaktivitás úttörõ kutatója volt, férjével együtt dolgozott. Az asszony Varsóban született, de a szak-
mai elismerést és a szerelmet Párizsban találta meg. Bár Curie 1894-ben visszautazott Varsóba, hogy
ott folytassa tudományos munkáját, a helyi egyetem megtagadta az alkalmazását, csak azért, mert nõ
volt. Marie visszatért Párizsba, és összeházasodott Pierre Curie-vel. 1897-ben megszületett Irène lá-
nyuk, majd 1904-ben Ève. Marie egyetlen dolgot nem akart, mégpedig azt, hogy a gyerekek elfeled-
jék a gyökereiket. Gyakran utazott velük haza Lengyelországba, és lengyel nevelõnõt fogadott mellé-
jük, hogy a francia mellett a lengyelt is hibátlanul beszéljék.

Forrás: www.nlcafe.hu

A TÖRTÉNELEM 5 HÍRES ÉDESANYJA
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Gránit, márvány, andezit, travertin,
mészkõ burkolóanyagok, lépcsõk,
párkányok

Hõszigetelõ rendszerek:
EPS, Grafitos rendszer

Gipszkarton és tartozékok

Szigetelõ anyagok: 
polisztirol, üveggyapot, bitumenes lemez

Ömlesztett anyagok: 
sóder, homok, murva, kulé kavics

Téglák: 
B30, Uniform, Ytong, Porfix, válaszfal tégla

Zsákos anyagok:
cement, mészhidrát, oltott mész, esztrich,
vakolatok, ragasztók

Útépítési anyagok: 
útszegélyek, kerti szegélyek
Vízépítési és csatornázási anyagok:

KG és PVC csövek, idomok, szerelvények,
betoncsövek, kútgyûrûk, akna elemek, me-
derlapok, KPE csövek, folyókák

Vasanyagok:
betonacélok, síkhálók, zártszelvények,
lapos és szögvasak, ereszcsatornák

Rögzítéstechnika:
bilincsek, csavarok, alátétek, szegek,
dûbelek, tiplik, huzalok, kötelek, oszloptartók

Barkácsanyagok:
vágókorongok, mérõeszközök, kéziszer-
számok

Védõfelszerelések:
bakancsok, kesztyûk, védõszemüvegek,
fejvédõk

Tevékenységi körünk közé tartoznak még:

- gépi földmunkavégzés, - kisgépek, lap-
vibrátorok, döngölõbékák, betonvésõk
bérbeadása

Térkövek:
- Barabás térkõ
- KK Kavics beton
- Abeton
- Leier
- Semmelrock
- Weissenböck

Termékeink:

Zamárdi felsõ Vadkacsa sor 30.
Telefon:

06-30/491-5022, 06-30/946-1921, 06-84/545-161 
Nyitva tartás:

H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00



HÉTFÕ:

SZERDA:

PÉNTEK:

8.00-12.00

8.00-12.00  12.45-16.00

8.00-12.00
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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)

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

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

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. május 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

TEL.: 84-348-400

84-348-711

FAX:  84-349-147

e-mail: titkarsag@zamardi.hu

ZAMÁRDI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

FÉLFOGADÁS:
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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

E-mail: kissjozsef@citromail.hu
2017. május

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

május 1-jétõl
csütörtök19.00 
péntek 19:00 
szombat 19.00 
vasárnap 8:30

kápolna:
vasárnap 11:30
Balatonendréd:
vasárnap 10.00


